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I. SUNUŞ 

 

Türkiye’nin ve şehir ekonomilerinin lokomotifleri olan Odaları n geleceğe dönük 

planlamaları  ekonominin temel taşı  olan “ölçümleme ve değerlendirme” başlı kları  için 

önemli bir altyapı dı r. Bu bağlamda hazı rlanan bu Stratejik Plan; Oda’nı n orta ve uzun 

vadeli amaçları nı , temel ilke ve politikaları nı , hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, 

bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağı lı mları nı  içermektedir. 

 

Konya Ticaret Odası , ülkenin kalkı nması  noktası nda tüm bağı msı z değişkenleri analiz 

ederek, reaktif ve proaktif yönetim süreçleri için gerekli veri çalı şmaları nı  yapı p 

Türkiye’nin 2023 vizyonunda, hem Konya’yı  hem de Konya Ticaret Odası ’nı  etkin kı lmak 

için tüm organları yla yüzünü geleceğe dönmüştür. Hazı rlanan bu stratejik planla, Konya 

Ticaret Odası ’nı  şehrin yerel dinamikleriyle ülkenin global aktörlerinin kilit aracı sı  haline 

getirerek, bu sorumluluk ve değeri Konya ekonomisine katma değer olarak aktarmayı  

amaçlamaktadı r.  

 

Değerli Üyemiz,  

Toplumsal kalkı nmanı n en önemli unsuru olan sivil toplum kuruluşları , yerel 

yönetimlerin ayrı lmaz bir parçası dı r. Sizlerin katkı sı yla hizmetlerine devam eden Konya 

Ticaret Odası  da toplumun dokuları nı  iyi analiz ederek, “çok boyutlu” projelerle somut 

hedefler koyarak pratik sonuçlar almayı  hedeflemektedir. Bizim heyecanı mı za kattı ğı nı z 
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alı n terinizle, birbirinden bağı msı z amaçları  “insana ve insanlı ğa” hizmet için 

birleştirebilen bir çalı şan yapı sı nı  Konya Ticaret Odası ’nı n omurgası  haline getirmek de 

temel hedeflerden bir tanesidir. Ülke ekonomisine katma değer sağlayan en küçük şirketten 

en büyük şirkete kadar tüm kilometre taşları , Konya Ticaret Odası ’nı n temel paydaşları dı r. 

Konya Ticaret Odası , bugün, yarı n ve gelecekte üyesinin derdiyle dertlenen, onun daha iyi 

şartlarda emek ve değer üretebilmesi için gereken bütün ortamları  sağlamayı  kendisine görev 

bilmiş ve bu görevi ilelebet sürdürmeyi de mevzuatı , yönergesi ve samimiyetiyle teminat 

altı na almı ştı r.  

Konya Ticaret Odası , bünyesinde barı ndı rdı ğı  Karatay Üniversitesi’yle de akademik 

dünyanı n birikimini üyelerinin ve tüm halkı n hizmetine sunma çabası nı  da kutsal 

duygularla taşı maktadı r. Bu stratejik plan, Karatay Üniversitesi’yle ortaya çı kan büyük 

bilimsel potansiyeli çağı n mecbur kı ldı ğı  teknolojiye entegre ederek Ar-Ge ve İ novasyon 

çalı şmaları nı n modernizasyonunu da daha üst seviyelere taşı yacaktı r. Bu bağlamda 

çağı mı zı n temel gerekliklerinden biri olan Üniversite-Sanayi işbirliği için tüm ufkumuzu 

hizmete entegre etme çabası  içindeyiz.  

 

Değerli Üyemiz, 

Konya’mı z, Türkiye’nin stratejik konum ve coğrafi imkânları  bakı mı ndan en güçlü 

illerinden bir tanesidir. Odamı z da, bu fı rsatları n pratiğe dönüştürülmesini amaçlamaktadı r. 

Yüksek Hı zlı  Trenle, hem Türkiye’nin Başkenti Ankara’ya hem de ülkenin ekonomi 

başkenti İ stanbul’a ve Eskişehir’le birlikte de üç şehre hı zlı  trenle gidilebilmektedir. 

Lojistiğin öneminin her geçen gün arttı ğı  bu dönemde, 1,6 milyon ton taşı ma kapasiteli yeni 

Lojistik Merkezi; şehrin yayı lma alanı nı  genişletecek ve yeni yaşam alanları na ortam 

sağlayacak “Yeni Çevre Yolu Projesi;  70 bin metrekare üzerine inşa edilen ve Konya 

ekonomisinin kilometre taşları ndan olan KTO-TÜYAP Fuar Merkezi ve diğer büyük 

projelerle “Merkez Ülkenin Merkez Şehri” olma yolunda emin adı mlarla ilerlemektedir. 

Konya Ticaret Odası  olarak biz de, 90 personelimiz faal 18 bin üyemizle çalı şarak ve 

üreterek yerel kalkı nmanı n altyapı sı nı  sağlamaya devam edeceğiz. 

Bu stratejik plan, sadece Konya Ticaret Odası ’nı n değil, Konya’nı n kalkı nma iktisadı nı  

genişletmek, Konya’yı  finansal ekonomide şeffaf ve kabul edilebilir bir düzeyde tutmak ve 

bu kazanı mları  Türkiye’nin hizmetine sunarak ülkenin kalkı nması nda kilit roller oynamak 
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amacı yla hazı rlanmı ştı r. Stratejik planı n uygulanma sürecini tüm organları mı zla dikkatli 

bir şekilde yürüteceğimizi vurgular çalı şmamı zı n, Konya ve Türkiye için hayı rlı  olması nı  

dilerim. 
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II. TARİHÇE 

 

1882 yı lı nda kurulan Konya Ticaret Odası , Anadolu’nun ilk ticaret odası dı r. Bugün 17.250 

faal üyesi ile Türkiye’nin en büyük 6. Odası  olan Konya Ticaret Odası , kuruluşundan 

itibaren edindiği misyon ile Konya ekonomisine yön veren çalı şmaları na devam etmektedir. 

Odamı z, 132 yı llı k köklü geçmişiyle, şehrin sorunları na çözüm bulmak, şehrin imaj ve 

itibarı nı  yüceltmek için kendine yeni misyonlar belirlemektedir.  

Konya Ticaret Odası  (KTO) olarak hedef, Konya’yı  2023’ e hazı rlamaktı r. Bu çerçevede 

KTO, kentin rekabet edebilirliğini desteklemek üzere, büyük bir çoğunluğunu KOBİ ’lerin 

oluşturduğu üyelerine verdiği hizmet yelpazesini ve kalitesini geliştirmeye çalı şmaktadı r.  

 

III. KTO VE TÜRKİYE EKONOMİ POLİTİKALARI ARAŞTIRMA VAKFI 

STRATEJİK PLAN YAKLAŞIMI  

 

Konya Ticaret Odası  “STRATEJİ K PLAN” çalı şmaları nı  katı lı mcı  bir yaklaşı mla 

hazı rlamayı  kararlaştı rmı ş ve bu nedenle TEPAV ile stratejik plan hazı rlı k sürecini ilişkin 

görüşme sürecini başlatmı ştı r.  

 

KTO’ nun stratejik plan çerçevesinde yakı n ve uzun dönemli stratejilerini belirleyebilmesi 

için öncelikle Konya’nı n geçmişten geleceği takip ettiği ekonomik patika, mevcut durumu, 

ticaret çeşitliliği ve eğilimleri analiz edilmiştir. Bu çerçevede geleceğe yönelik stratejiler 

belirleyebilmek adı na Konya’nı n ülkemizin diğer önemli merkezleri ile farklı  parametreler 

esas alı narak karşı laştı rmalı  analizleri gerçekleştirilmiştir. KTO’ nun gelecek stratejileri 

hem söz konusu eğilimler hem de mevcut altyapı sı  göz önünde bulundurularak 

belirlenmiştir.  

 

TEPAV’ı n KTO stratejik planı nı  hazı rlarken göz önünde bulundurduğu bir diğer yaklaşı m 

KTO’nun faaliyetlerine, dı ş ekosistemine şekil veren tüm diğer plan ve programları na 

yönelik hedef ve strateji birliğinin gözetilmesidir. Küreselleşmenin ve her alanda yaşanan 

hı zlı  gelişmenin etkili olduğu, fı rsatları n ve tehditlerin yoğunlaştı ğı  bu dönemde, KTO 

stratejik planı nı n, KTO’nun her kesiminden paydaşı  için hedef ve strateji birliği sağlayarak 

yol gösterici bir plan olması  hedeflenmiştir. Bu doğrultuda KTO Stratejik Planı  
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hazı rlanı rken kalkı nma planı , sektörel ve tematik eylem planları , orta vadeli plan, yı llı k 

Plan, bakanlı kları n ve yerel yönetimlerin stratejik planları , yerel eylem planları , bölge 

kalkı nma planı  göz önünde bulundurulmuştur.  

 

Bu bağlamda Konya’nı n içinde bulunduğu en yakı n ekosistem olan kalkı nması na yönelik 

hazı rlanan BGUS TR52 Bölgesel Kalkı nma Planı ’nı n amacı ,  2023 hedefleri çerçevesinde 

ulusal ve küresel düzeyde daha rekabetçi işletmeler oluşturmak, yatı rı m ortamı nı n 

iyileştirilmesi, bilgi ve becerilerini sürekli yenileyebilen, sağlı klı  hareket edebilen bireyler 

yetiştirmek yoluyla insana yatı rı m yapmak, bölge içi gelişmişlik farkları nı n azaltı lması , 

kı rsalda yaşamı n canlandı rı lması  ve tarı mda yapı sal dönüşümün sağlanması , koruma 

kullanma dengesi içinde yeşil büyümenin sağlanması , bölge içindeki yerleşim yerlerine 

farklı  müdahale biçimlerini içeren çok merkezli ve dengeli bir mekânsal örgütlenme 

oluşturmak ve bölgenin lojistik altyapı sı nı  güçlendirerek, ulusal ve küresel düzeyde 

erişilebilirliğini arttı rmak olarak belirlenmiştir. Bölgenin kalkı nması na yönelik olarak 

belirlenen öncelik alanları  ve ilgili stratejilerine aşağı da yer verilmektedir. 

- Ulusal ve küresel düzeyde daha rekabetçi işletmeler, ilgili stratejiler; dı ş ticaret 

ortamı nı n iyileştirilmesi, AR-GE kapasitesinin ve insan kaynağı nı n güçlendirilmesi, 

işletmelerde kurumsallaşmanı n teşvik edilmesi, finansman kaynakları na erişim 

imkânları nı n artı rı lması , işbirliğine dayalı  kümelenme girişimlerinin teşvik 

edilmesi , işletmelerin bilgi ve teknolojiye erişim imkanları nı n kuvvetlendirilmesi 

 

- Yatı rı m ortamı nı n iyileştirilmesi, ilgili stratejiler; yatı rı m ortamı nı n analizi ve 

iyileştirilmesi, yatı rı m ortamı  tanı tı m faaliyetlerinde etkinliğin artı rı lması , 

doğrudan yabancı  yatı rı mları n artı rı lması  ve bölgeye yatı rı m çekilmesi 

 

 

- İ nsana yatı rı m: bilgi ve becerilerini sürekli yenileyebilen, sağlı klı  hareket edebilen 

bireyler, ilgili stratejiler; işgücünün sahip olduğu becerilerin özel sektörün ihtiyacı nı  

karşı layacak seviyeye yükseltilmesi, girişimciliğin teşvik edilmesi, sosyal sermeye 

yapı sı nı n güçlendirilmesi, kadı nı n ekonomik ve sosyal hayattaki konumunun 

güçlendirilmesi, temel kamu hizmetlerinde etkinliğin artı rı lması , sosyal risk 

yönetiminin oluşturulması  
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- Bölge içi gelişmişlik farkları nı n azaltı lması , kı rsalda yaşamı n canlandı rı lması  ve 

tarı mda yapı sal dönüşümün sağlanması , ilgili stratejiler; tarı m, gı da ve 

hayvancı lı k faaliyetlerinde iyileştirme, geliştirme ve dönüşümün sağlanması , 

turizmin geliştirilmesi ve bölge kı rsalı nda alternatif gelir kaynakları  oluşturmak 

amacı yla turizm potansiyellerin kullanı lması , bölge kı rsalı nda alternatif gelir 

kaynakları  oluşturmak amacı yla tarı msal faaliyetlerin çeşitlendirilmesi 

 

- Koruma kullanma dengesi içinde yeşil büyümenin sağlanması , ilgili stratejiler; toprak 

ve su kaynakları nı n sürdürülebilirliğinin sağlanması , imalat sanayi başta olmak 

üzere tüm sektörlerde çevre dostu temiz üretim süreçlerinin geliştirilmesi, çevreye 

duyarlı  teknolojilerin kullanı mı , çevresel altyapı nı n iyileştirilmesi, çevre bilincinin 

yaygı nlaştı rı lması , bölgenin enerji üretimi ve kullanı mı nda yenilenebilir enerji 

kaynakları nı n payı nı n artı rı lması , imalat sanayi işletmeleri başta olmak üzere tüm 

kurum ve kuruluşlarda enerji verimliliği uygulamaları nı n yaygı nlaştı rı lması , 

 

- Bölge içindeki yerleşim yerlerine farklı  müdahale biçimlerini içeren çok merkezli ve 

dengeli bir mekânsal örgütlenme oluşturmak, ilgili stratejiler; bölgesel gelişmenin 

temel dinamosu olan ana gelişme odakları nı n küresel rekabet gücünün artı rı lması , 

bölgesel gelişme ana odakları nı n hinterlandı nda kalan ilçelerin geliştirilmesi, çok 

merkezli dengeli gelişim: alt bölgeler oluşturularak farklı  müdahale kararları  ile 

gelişimin sağlanması , bölgenin lojistik altyapı sı nı  güçlendirerek ulusal ve küresel 

düzeyde erişilebilirliğini arttı rmak,  

 

- Bölgenin lojistik altyapı sı nı  güçlendirerek, ulusal ve küresel düzeyde 

erişilebilirliğini arttı rmak; İ lgili stratejiler; ulaştı rma ve lojistik alanı nda kurumsal 

yapı  ve yönetişimin geliştirilmesi, ulaştı rma ve lojistik alanı nda eğitim ve araştı rma 

faaliyetlerinin geliştirilmesidir. 

 

IV. KONYA’NIN EKONOMİK GÖSTERGELER DOĞRULTUSUNDA ANALİZİ 

 

Konya sosyoekonomik gelişmişlik endeksine göre Türkiye’nin 20. Sı rası nda yer 

almaktadı r. Sosyoekonomik gelişmişlik endeksi, sosyoekonomik gelişmelerinin izlenmesini, 
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farklı lı kları nı n ortaya konulması nı  ve kullanı lan göstergelerin gelişmişliğe olan nispi 

katkı ları n tespit edilebilmesini sağlamaktadı r. Söz konusu değerlendirme yapı lı rken; atı l 

işgücü, tarı msal arazilerin elverişliliği, kişi başı na verimlilik düzeyi gibi pek çok kriter 

değerlendirilmektedir.  

Tablo 1: Endüstriyel Büyüme Odağı İller 

 

 

      Kaynak: Kalkı nma Bakanlı ğı -İ llerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sı ralaması ,2011 

 

Konya “Endüstriyel Büyüme Odağı ” il olarak yaşanabilir kentler sı ralaması nda 35. Sı rada 

yer almaktadı r.  Endüstriyel büyüme odakları  politikası nı n temel amacı , büyüme 

odakları nı n potansiyellerinin azami düzeyde ortaya çı kması  yoluyla rekabet güçlerini 

geliştirerek küresel üretim sistemlerine entegrasyonları nı  sağlamaktı r. Politika, bölgelerin 

rekabet gücünün ve ulusal ekonomiye katkı sı nı n artı rı lması  üst amacı na doğrudan katkı da 

bulunmak üzere tasarlanmı ştı r. Tasarı mı n altyapı sı ; belirli sektörlerde uzmanlaşabilen 

yöreler yaratmak yoluyla karşı laştı rmalı  üstünlük elde edebilmek üstüne kuruludur. Rekabet 

avantajı na dönüşmüş yerel bilgiye dayalı  sektörel uzmanlı k alanları nı n geliştirilmesi ve bu 

bilginin adaptasyonu suretiyle daha ileri teknoloji ve organizasyon gerektiren daha yüksek 

katma değerli mal ve hizmet değer zincirlerine geçişin sağlanması  yoluyla gelişmenin 

sürekliliğinin sağlanması  gözetilmektedir. 1 Bu sebeple endüstriyel büyüme odağı  illerin, 

nitelikli iş gücünü çekerek, muhafaza edebilmesi için yaşanabilir kentler olması  öncelikli 

önem taşı maktadı r. Endüstriyel büyümenin sürdürülebilirliği söz konusu işgücünün bölgede 

                                                           
1
 Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi ( 2014 -2023), Sayfa 121 
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kalı cı  olması na bağlı dı r. Konya endüstriyel büyüme odağı  iller arası nda gerçekleştirilen 

yaşanı labilir kent sı ralaması nda ortalama bir düzeyde seyretmektedir. Ticaret hayatı nda 

çatı  kuruluş görevi gören KTO’nun uzun vadeli stratejileri arası nda; Konya’nı n tam 

anlamı yla bir endüstriyel büyüme odağı na dönüşmesini desteklerken , daha yaşanı labilir bir 

kent olması  için gerekli katkı yı  vermek de vardı r.  

Tablo 2 : Endüstriyel Büyüme Odağı İller – Yaşanabilir Kent Karşılaştırması 

 

Kaynak: CNBC-e business dergisi- yaşanabilir kentler araştı rması  

Türkiye 1965 yı lı ndan bu yana hı zlı  bir dönüşüm ve büyüme dönemi yaşamı ştı r. 1965 

yı lı nda 31,4 milyon olan Türkiye nüfusu 2013 yı lı na gelindiğinde 2,4 katı na çı karak 76,6 

milyona yükseldi.  1965 yı lı nda Türkiye’deki toplam nüfusun yüzde 34’ü şehir 

merkezlerinde yaşarken 2012 yı lı  itibarı yla toplam nüfusun yüzde 73’ü şehir merkezlerinde 

yaşamaktadı r.  . 

Tablo 3: Türkiye’nin Nüfus Artışı 

 



14 
 

Kaynak: TUİ K 

II. Mahmut döneminde gerçekleştirilen nüfus sayı mı ndan hareketle gerçekleştirilen 

hesaplama ile 1831 yı lı  baz alı narak her 10.000 kişiden kaçı nı n Konya’da yaşadı ğı  

hesaplanmı ştı r.  Konya ile Türkiye’nin nüfus büyüme eğilimlerini birlikte bakı ldı ğı nda, 

Konya’nı n Türkiye’de özellikle 1980’lerden sonra yaşanan dönüşüm  sürecini önce 

yakalayı p sonrası nda azalan bir ivme ile arttı ğı  görülmektedir.  

Tablo 4 Her 100 kişi içinden kaçı Konya’da yaşıyor 

 

 

Kaynak: 1831, 2. Mahmut Döneminde yapı lan nüfus sayı mı , TEPAV Hesaplamaları  

Konya’ nı n nüfus artı ş hı zı  endüstriyel büyüme odağı  olan illerle karşı laştı rı ldı ğı nda da 

geride kalmaktadı r. Endüstriyel büyüme odağı  olan iller ya nüfusu bölgede tutarak dı ş göç 

vermemişler ya da iç göç ile merkezde nüfus artı şı  sağlamı şlardı r. Endüstriyel büyüme 

odağı  olan illerde 1965-2012 döneminde gerçekleşen nüfus artı şı nı n ortalaması  yüzde 185 

iken Konya’nı n nüfusunda bu dönemde ortalamanı n oldukça altı nda kalan bir artı ş 

yaşanmı ştı r. Konya, söz konusu dönemde nüfusunu yüzde 82 artı rabilmiştir. Bu kategoride 

yer alan diğer illerde meydana gelen nüfus artı şları  incelendiğinde en hı zlı  artı şı n yüzde 

387 ile Kocaeli nüfusunda yaşandı ğı  görülmektedir. Kocaeli’nin ardı ndan yüzde 330’luk 

artı ş ile Antalya ve yüzde 256’lı k artı ş ile Bursa gelmektedir. Gaziantep ve Mersin de yüzde 

200’ün üzerinde gerçekleşen nüfus artı şı  ile göze çarpan iller arası nda yer almaktadı r 

(Tablo 5).  
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Konya’nı n nüfus artı şı  komşu illerle karşı laştı rı ldı ğı nda da geride kalmaktadı r ki Konya 

karşı laştı rı ldı ğı  komşu illere oranla çok daha büyük bir sanayi, ticaret, eğitim ve tarı m 

potansiyeline sahiptir. KTO, Konya’nı n endüstriye büyüme odağı  olması  için gerekli en 

önemli bileşenlerden olan nitelikli işgücü iç göçünü oluşturmak için gerekli stratejileri uzun 

vadeli hedeflerinin arası na koymuştur.  

Tablo 5 Endüstriyel Büyüme Odağı  İ llerde Nüfus  

 

 

Kaynak: TUİ K 
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Tablo 6 Türkiye’nin ve Konya’ nın komşu illerinin nüfus artış oranları 

       

      Kaynak: TÜİ K 

 

Yukarıda belirtildiği gibi Konya’nın 1965-2012 dönemindeki nüfus artışı komşu illerinin ve 

endüstriyel büyüme odağında yer alan diğer illerin gerisinde kalmıştır. Bu durumda 

“Konya’nın nüfusu bazı komşu illerindeki gibi artsaydı, bugün Konya’da kaç kişi yaşıyor 

olurdu” diye düşündüğümüzde, ortaya aşağıda yer alan tablodaki gibi bir görünüm 

çıkmaktadır. Buna göre, Konya’nın nüfus artış hızı Türkiye’nin 2,4’lük artış hızını 

yakalayabilseydi, 2012 yılı itibariyle Konya’da 2 milyon kişi değil, 2,7 milyon kişi yaşıyor 

olacaktı. Benzer şekilde Konya 1965-2012 döneminde Ankara’nın nüfusunda gerçekleşen 

yüzde 140’lık büyüme artışını yakalayabilseydi, 2012 itibariyle Konya’nın nüfusu 3 milyon 

kişiyi aşmış olacaktı.  

İlin sosyo-ekonomik alt yapısı göz önünde bulundurulduğunda, Konya’nın iç göç çekme 

potansiyelinin yüksek olduğunu ve dolayısıyla da bu senaryolarda ortaya çıkan nüfus 

büyüklüklerinin gerçekleştirilebilir hedefler olduğunu söylemek yerinde olacaktır.
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Tablo 7 Konya nüfusuna ilişkin senaryolar  

 

 

Kaynak: TÜİ K 

İ ller ve bölgeler arası  göçün dönemsel bazlı  izlenmesi ve verilerinin analiz edilmesi; hem 

göçün nedenlerine ilişkin kök – neden analizinin yapı lması nı  hem de göç sebeplerinin 

ortadan kaldı rı lması na yönelik tedbirler alı nması nı  sağlar. 

Konya, 1995-2000 döneminde iş arama/ iş bulma ve eğitim nedenleriyle en çok göç alan iller 

arası nda yer almakta idi (Kentleşme Şurası , 2009). Oysa bugünkü göç verileri incelendiğinde 

Konya’nı n göç alan il konumundan net göç veren il konumuna geldiğini görmekteyiz. 

TÜİ K’in 2012-2013 dönemi için açı kladı ğı  göç verilerine göre, Konya bu dönemde toplam 

51 bin 80 kişi göç alı rken (2012 yı lı nda diğer illerde yaşadı ğı  halde 2013 yı lı nda 

Konya’ya gelenler), 55 bin 6 kişi göç (2012 yı lı nda Konya’da ikamet ederken, 2013 yı lı nda 

başka ile göç edenler) vermiştir. Bu durumda Konya’nı n net göçü, eksi 3 bin 926 kişi olarak 

gerçekleşmiştir. İ lin net göç hı zı  ise binde eksi 1,89 olmuştur.  

Aşağı daki harita ve grafikler Konya’nı n en çok göç aldı ğı  ve göç verdiği illeri 

göstermektedir. Buna göre,  Konya’nı n 2008-2013 dönemindeki kümülatif göç verileri 
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incelendiğinde, Konya’nı n en çok göç aldı ğı  iller arası nda İ stanbul, Ankara ve Antalya’nı n 

yer aldı ğı  görülmektedir. Konya her ne kadar bu dönemde büyük illerden göç almayı  

başarmı ş olsa da, alı nan göç rakamları , verilen göç rakamları  ile birlikte 

değerlendirildiğinde Konya’nı n büyük illere ve bazı  komşu illerine net göç verdiği 

anlaşı lmaktadı r. İ stanbul, Ankara, Antalya, İ zmir ve Afyon; Konya’nı n net göç verdiği iller 

arası nda yer almaktadı r. Konya’nı n net göç haritası , ilin, yukarı da sayı lan iller hariç 

Türkiye’nin hemen her yerinden az miktarda da olsa net göç alabildiğini göstermektedir. 

Ancak ağı rlı klı  olarak komşu illerinden ve doğuda yer alan illerden net göç almaktadı r. 

Konya’nı n net göç aldı ğı  illerden bazı ları  Mersin, Bursa, Uşak, Zonguldak ve 

Karaman’dı r (Tablo 8-12 ve Şekil 2).  

 

Tablo 8 Konya’nı n Göç Haritası  (Alı nan)  

 

Tablo 9 Konya’nın Göç Haritası (Verilen) 

 

Kaynak: TÜİ K 

     (2008- 2013 Kümülâtif) 

Tablo 10 Konya’nı n en fazla göç aldı ğı  10 İ l                   Tablo 11 Konya’nın en fazla göç verdiği 10 

İl 

                

Kaynak: TÜİ K 

Şekil 1 Konya’nı n Göç Haritası : Net Göç* (Alı nan Göç-Verilen Göç) 

29532 28976
23885

16703 14918
11542 10842 8273 6840 5911

38197 37037 36917

21924
12837 9557 8881 7814 7528 6980
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Kaynak: TUİ K 

*Haritadaki negatif değerler Konya’nı n net göç verdiği illeri, pozitif değerler ise net göç 

aldı ğı  illeri simgelemektedir. 

TR52 Bölgesi’nin zenginleşme hı zı  Türkiye ile aynı  seviyededir. Bir bölgede yerleşik 

ekonomik birimlerin belli bir dönemde bu bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda 

ürettikleri mal ve hizmetlerin (çı ktı ) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için 

kullandı kları  mal ve hizmetler (ara tüketim) değerinin çı karı lması  sonucu elde edilen değer, 

gayri safi katma değer (GSKD) olarak adlandı rı lmaktadı r. Bu hesaplamaya göre TR52 

Bölgesi, kişi başı  GSKD’deki artı ş hı zı  bağlamı nda Türkiye ile yaklaşı k olarak aynı  

seviyede zenginleşmektedir. Türkiye’nin 2004 yı lı nda kişi başı na düşen GSKD’si 7.307 TL 

iken 2011 yı lı nda 11.500 TL’ye yükselmiş ve böylelikle yüzde 112’lik bir artı ş hı zı  

yakalamı ştı r. Konya’nı n dahil olduğu TR52 Bölgesi’nin kişi başı na düşen GSKD’si ise 

aynı  dönemde yüzde 114 oranı nda artarak 11.935 TL’ye yükselmiştir (Tablo 12). 

Ancak, TR52 Bölgesi’nde üretilen toplam katma değerin artı ş hı zı , Türkiye genelinin 

gerisinde kalmaktadı r. TR52 Bölgesi’nin Türkiye’nin toplam katma değeri içindeki payı  

2004 yı lı ndan bu yana dalgalı  bir seyir izlemiş ve 2004 yı lı ndan 2011 yı lı na kadar yüzde 

2,4’ten yüzde 2,34’e kadar gerilemiştir. Bunun yanı  sı ra bölgede yaratı lan katma değerin 

2004-2011 yı lları  arası nda gerçekleştirdiği artı ş, Türkiye’nin gayri safi katma değerinde 

gerçekleşen artı şı n 5 yüzde puan altı nda kalmı ştı r. Bu iki durum da bölgenin büyüme 

performansı nı n Türkiye ortalaması nı n gerisinde olduğunu göstermektedir. 
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Tablo 12 TR52 Bölgesi’nin zenginleşme hızı 

Kaynak: TÜİ K 

 

Ekonomik faaliyetlerin genel olarak tarı ma dayalı  olduğu Konya’da, son yı llarda sanayi 

sektöründe de önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Konya, sanayi istihdam oranı  göstergesine 

göre (sanayide kayı tlı  işgücünün, çalı şabilir nüfus içindeki yüzde payı )  en yüksek 

istihdama sahip 11. il konumundadı r. Genel itibariyle değerlendirildiğinde, Konya’yı  özel 

sektör aktivitesi yoğun bir il olarak tanı mlamak mümkündür. Konya’da toplam 49.048 

kayı tlı  özel sektör işletmesi bulunmaktadı r. Bu işletmelerde sigortalı  olarak çalı şanları n 

sayı sı  ise yaklaşı k 478 bindir2. Kayı tlı  işletmelerin sektörel dağı lı mı  incelendiğinde, 

11.675 firma ile ilk sı rada toptan ve perakende ticaret sektörünün yer aldı ğı  görülmektedir. 

İ nşaat ve imalat sanayi sektörleri de toptan ve perakende ticaret sektörünün ardı ndan 

gelmektedir. Çalı şanları n sektörel dağı lı mı nda da aynı  sektörler ilk üç sı rada yer 

almaktadı r. Ancak bu kez ilk sı rayı  imalat sanayi alı rken, inşaat ve perakende ticaret 

sektörleri, imalat sanayi sektörünü izlemektedir. 

                                                           
2
 Sosyal Güvenlik Kurumu, Kayıtlı İstihdam İstatistikleri 
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İ malat sanayinin alt sektörler itibariyle dağı lı mı  incelendiğinde, yüzde 9,4’lük payı  ile 

metallerin makinede işlenmesi ve şekil verilmesi alt sektörünün Konya’nı n sanayi 

faaliyetlerinin yoğunlaştı ğı  sektör olarak öne çı ktı ğı  görülmektedir. Bunun yanı  sı ra diğer 

ulaşı m ekipmanları nı n bakı m ve onarı mı , motorlu kara taşı tları  için diğer parça ve 

aksesuarları n imalatı , ayakkabı , bot, terlik vb. imalatı  gibi sektörler de ilin sanayisinde 

önemli bir paya sahiptir. 

Tablo 13 Konya Sektörel Dağılım 

 

Şekil 2 Konya merkezli, 300 km yarıçaplı alan ve bu alandaki ekonomik büyüklük 

Kaynak: TÜİ K 

 

Konya’nı n 300 km yarı çaplı  alanda erişebildiği pazar büyüklüğü 186 milyar TL’dir. 

Türkiye’de yakı n geçmişinde tarı m ürünleri ihraç eden bir ülkeden orta teknoloji ürünleri 

ihraç eden bir ülke haline dönüşmüştür. Yaklaşı k, 4 bin kilometre çapı nda bir bölgede en 

büyük imalat sanayi ihracatçı sı  haline gelen ülkemizin gelecek hedefi yüksek teknoloji 

ürünlerini daha uzak pazarlara satmaktı r. Bu doğrultuda Ar- Ge ve İ novasyon alanı nda 

önemli yatı rı mlar yapan Konya’nı n iç pazar başarı sı nı n, mevcut ihracat yapı sı ndaki 

zayı flı kları  gidererek dı ş pazara da yansı tması  hedeflenmektedir. KTO, Konya’nı n ihracat 

yarı çapı nı n artı rı lması  amacı yla pazar araştı rma, ürün filtreleme ve hedef pazar belirleme 

faaliyetlerini yürütmektedir.  
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Konya,  300 km çaplı  bir alanda erişebildiği pazar büyüklüğü* (milyar TL) bağlamı nda 

benzer endüstriyel büyüme odağı  illeri ile karşı laştı rı ldı ğı  illerin büyük kı smı na kı yasla 

göreli rekabet üstünlüğüne sahip olduğu görülmektedir.  Eskişehir, 325 milyar TL’lik pazar 

büyüklüğü ile Konya’nı n kı yaslandı ğı  iller içinde en büyük pazar erişimine sahip olan il 

konumundadı r. Adana, Gaziantep, Mersin, Hatay ve Kayseri ise Konya’ya kı yasla daha 

sı nı rlı  bir pazar erişimine sahiptir. Bu illerin 300 km yarı çaplı  alanda erişebildikleri pazar 

büyüklükleri sı rası yla; 109 milyar TL, 101 milyar TL, 96 milyar TL, 84 milyar TL ve 78 

milyar TL’dir (Tablo 14). 

 

Tablo 14 300 km Yarıçapta İllerin Erişim Seviyeleri 

 

Kaynak: TUIK, TEPAV Hesaplamaları  

*Kişi başı  GSKD ve Karayolları nı n açı kladı ğı  ilçe uzaklı kları  dikkate alı narak hesaplanmı ştı r.  

Endüstriyel Büyüme Odağı  illerinde KOBİ  sayı sı  oldukça önemli bir kriterdir. Küçük ve 

Orta Büyüklükteki İ şletmeler, 250 kişiden az yı llı k çalı şan istihdam eden ve yı llı k net 

satı ş hası latı  ya da mali bilançosu 25 milyon Türk Lirası nı  aşmayan kı saca "KOBİ " olarak 

adlandı rı lan ekonomik birimlerdir. Türk ekonomisinin yaklaşı k % 95’ ini oluşturan 

KOBİ ler yerel düzeyde de ekonomik akümülatörlerdir. Konya, endüstriyel büyüme 

odakları nı n KOBİ  sayı ları  sı ralaması nda 3. sı radadı r. Konya ticari hayatı nı n belirgin bir 
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kı smı na KOBİ ler yön vermektedir. Bu nedenle Konya’da endüstriyel büyüme odaklı  

politikaları n aynı  zamanda KOBİ  odaklı  olması nı  sağlamak esastı r.  

Tablo 15, endüstriyel büyüme odağı ndaki illeri KOBİ  sayı sı na göre karşı laştı rmaktadı r. 

Buna göre Bursa, 67 binin üzerindeki KOBİ  sayı sı  ile bu kategoride yer alan iller arası nda 

en iyi durumda olan il konumundadı r. Konya ise yaklaşı k 40 bin KOBİ ’si ile Antalya’dan 

sonra üçüncü sı rada yer almaktadı r. Kocaeli ve Adana da en fazla KOBİ ’ye sahip olan ilk 

beş il arası nda yer almaktadı r. Bu illerdeki KOBİ  sayı sı  sı rası yla, 39.202 ve 37.627’dir. 

Tablo 15 Endüstriyel Büyüme Odaklarında KOBİ Sayısı 

 

Kaynak:SGK,  Küçük ve orta büyüklükte işletme (KOBİ ): 250 kişiden az çalı şan işçisi olan işyeri 

sayı sı  
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Şekil 3 Konya ve Çevresindeki İllerin Teşvik Bölgeleri 

Kaynak: Ekonomi Bakanlı ğı   

Bilindiği üzere Konya 2. Teşvik bölgesinde yer almaktadı r. Teşvik paketleri kapsamı nda 

ölgelerin gelişmişlik seviyelerine göre yardı m yoğunlukları  farklı laştı rı lmı ştı r. 

Desteklenecek sektörler, bölgelerin potansiyelleri ve ekonomik ölçek büyüklükleri dikkate 

alı narak tespit edilmektedir. Yeni teşvik sistemi; genel, bölgesel teşvik uygulamaları , büyük 

ölçekli yatı rı mları m teşviki ve stratejik yatı rı mları n teşviki olarak sı nı flandı rı labilir. 

Konya’da yatı rı mcı lar,  KDV İ stisnası , Gümrük Vergisi Muafiyeti, Sigorta Primi İ şveren 

Hissesi Desteği, Kurumlar/Gelir Vergisi İ ndirimi, Yatı rı m Yeri Tahsisi gibi teşviklerle 

desteklenmektedir.  
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Şekil 4 Endüstriyel Büyüme Odaklarının  Yer Aldığı Teşvik Bölgeleri 

 

Kaynak: Ekonomi Bakanlı ğı  

Tablo 16 Konya Protestolu Senet Sayısının Türkiye Ortalaması ile Karşılaştırılması  

 

 

Kaynak: TCMB 

Konya’da protestolu senet sayı sı nı n artı ş hı zı , 2006 yı lı  itibariyle Türkiye ortalaması nı n 

üzerindedir. Ülkemizde çekte hapis cezası nı n kaldı rı lması nı  takip eden süreçte yazı lan çek 
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ve protestolu senet sayı ları nda belirgin bir artı ş gözlenmiştir. Konya’nı n trendi de bu artı şı  

takip etmektedir. 

KONYA VE DIŞ  EKONOMİ K ÇEVRE   

Tablo 17 Konya’da İthalat ve İhracat 
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Kaynak: TÜİ K 

Konya, dı ş ticaret hacmi verilerine göre Türkiye’de dış ticaretin en yüksek olduğu 14’üncü 

ildir. İhracatta makine ve teçhizat ile römork üretimi alt sektörleri ve ithalatta da kimyasal 

madde ve ürünler ile tarım ve hayvancılık sektörleri öne çıkmaktadır. 

Konya, Türkiye’nin dış ticaretinde her geçen yıl daha da önemli bir il haline gelmektedir. 

2005-2013 yıllarını kapsayan ihracat verilerine göre, Konya 2005 yılında 0,5 milyar doların 

altında olan ihracatını, 2013 yılında 1,3 milyar dolara yükseltmiştir. Ancak Türkiye’nin 

geneliyle kıyaslandığında, Konya, Türkiye’nin toplam ihracatı içindeki payını çok fazla 

artıramamıştır. 2005 yılında yüzde 0,6 olan ihracat payı, 2013 yılında yüzde 0,9 düzeyine 

çıkmıştır. İlin ihracat yaptığı ülkeler arasında en üst sırada Irak bulunmaktadır. Irak’a yapılan 

ihracatın Konya’nın toplam ihracatından aldığı pay yaklaşık yüzde 19’dur. Irak’ı yüzde 6 ile 

Almanya ve yüzde 4 ile Rusya takip etmektedir. İran, Suudi Arabistan ve Libya da ilin 

ihracatında önemli yere sahip diğer ülkeler arasında yer almaktadır. 

Aynı dönemdeki ithalat verileri incelendiğinde, ithalatın ihracata göre biraz daha yavaş 

büyüdüğü görülmektedir. 2005 yılında 0,4 milyar dolar olan ithalat, 2013 yılında 1,2 milyar 

dolara yükselmiştir. Benzer bir şekilde Türkiye’nin toplam ithalatından aldığı pay da ihracat 

payına göre daha yavaş büyümüş ve 2005 yılında yüzde 0,4 olan ithalat payı, 2013 yılında 

ancak yüzde 0,5’e çıkabilmiştir. İthalat yapılan ülkeler arasında ise ilk sırada Çin, Rusya ve 

Almanya bulunmaktadır. Çin’den yapılan ithalat Konya’nın toplam ithalatının yüzde 16’sını 

oluşturmaktadır. İkinci en büyük ithalat partneri Rusya’nın ise toplam ithalattan aldığı pay 

yüzde 14’tür. Almanya, ABD ve Güney Kore de ithalat yapılan diğer önemli ülkeler arasında 

yer almaktadır. 

Konya, 2008 yı lı ndan bu yana dı ş ticaret fazlası vermektedir. 2009 yılında, küresel krizin de 

etkisiyle dış ticaret hacmi yaklaşık yüzde 20 oranında küçülse de, 2010 yılında bir önceki yıla 

göre yaklaşık yüzde 35 büyüyerek, 2008 seviyesinin de üzerinde çıkmıştır. 

Konya’nı n iç pazar ticareti incelendiğinde ise en çok ihracat yapı lan iller arası nda İ stanbul, 

Ankara ve Antalya’nı n yer aldı ğı  görülmektedir. En çok ithalat yapı lan iller ise İ stanbul, 

Ankara ve İ zmir’dir. Aşağı daki haritalardan görülebileceği üzere Konya, ürettiği ürünleri 

tüm Türkiye’ye ulaştı rabilse de ağı rlı klı  olarak yakı n illeri ile ticaret yapmaktadı r. 
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Şekil 5 Konya iç pazar ticareti (ihracat) (Milyon TL, 2013) 

 

Kaynak: Kaynak: Girişimci Bilgi Sistemi, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlı ğı   

Tablo 18 Konya’nın en çok ihracat yaptığı 10 İl 

 

 

Kaynak: Girişimci Bilgi Sistemi, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlı ğı  
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Şekil 6 Konya iç pazar ticareti (ithalat) (Milyon TL, 2013)  

 

Kaynak: Girişimci Bilgi Sistemi, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlı ğı  

Tablo 19 Konya’nın en çok ithalat yaptı ğı  10 İ l 

 

 

Kaynak: Kaynak: Girişimci Bilgi Sistemi, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlı ğı  
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Konya’da Tarı msal Üretim 

2004’den 2011’e Türkiye’de tarı mı n katma değer içindeki payı  yüzde 10,7’den yüze 9’a 

düşerken hizmetlerin payı  ise yüzde 61,3’ten yüzde 63,5’e yükselmiştir, Konya ise 

Türkiye’de üretim liderliğini elinde bulundurduğu pek çok tarı msal ürün ile sanayi ve 

hizmetler alanı ndaki dönüşümü yaşarken tarı m ve hayvancı lı k alanı ndaki kuvvetini 

kaybetmemektedir. 

Tablo 20 Konya Tarım Üretiminde Öne Çı kan Ürünler (2012, Ton)

 

Kaynak: TÜİ K 

Tablo 21 Konya’nın Süt Üretimi ( 2001- 2012, Bin ton) 
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Kaynak: TÜİ K *Süt: İ nek Sütü, Manda Sütü, Koyun Sütü, Keçi Sütü 

Tablo 22 Konya’da üretilen büyükbaş* hayvan sayısı (1000 baş) 

 

 

Kaynak: TÜİ K   *Büyükbaş hayvan: Dana, Buzağı , İ nek Öküz, Sı ğı r Manda 
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Konya, kayı tlı  istihdam yaratma performansı  bakı mı ndan Türkiye ortalaması nı n 

gerisindedir. Türkiye’nin toplam nüfusundaki payı  yüzde 3,02 olan TR52 Bölgesi’nin, 

Türkiye’deki kayı tlı  istihdamı n yüzde 2,76’sı na sahip olması , bölgedeki kayı tlı  istihdam 

yaratma performansı nı n Türkiye ortalaması na göre daha düşük olduğu anlamı na 

gelmektedir. Konya’da da benzer bir durum söz konusu olup nüfustaki payı  yüzde 2,71 olan 

ilin, Türkiye’deki toplam kayı tlı  istihdamdan aldı ğı  pay yüzde 2,43’tür. 

TR52 Bölgesinin kayı tlı  istihdam yaratma performansı nı  daha sağlı klı  bir şekilde analiz 

edebilmek için bölgedeki işgücünün yapı sı  da ele alı nmalı dı r. 2012 yı lı nda bölgedeki 

işgücüne katı lma oranı , yüzde 50 olan Türkiye ortalaması nı n altı nda kalarak, yüzde 48,9 

düzeyinde gerçekleşmiştir. İ stihdam oranı  ise yüzde 45,9 olup, yüzde 45,4 olan Türkiye 

ortalaması nı n binde beş puan üzerindedir. Bölge, Türkiye ortalaması na benzer bir istihdam 

yapı sı na sahip olsa da istihdamı n kayı tlı lı k oranı  konusunda ortalamanı n oldukça 

gerisindedir. Türkiye’de istihdamı n kayı tlı lı k oranı  yüzde 76 iken, bölgede bu oran yüzde 

70’tir. Dolayı sı yla işgücü verileri de bölgedeki istihdamı n kayı tlı lı ğı na ilişkin 

performansı nı n Türkiye ortalaması nı n gerisinde olduğunu doğrular niteliktedir. Ancak, 

Türkiye’de kayı t dı şı  istihdamı n (esas işleri dı şı ndaki işlerde kayı t dı şı  çalı şanları n, 

herhangi bir sosyal güvencesi olmaksı zı n çalı şanları n ve kayı tlı  olmayan işyerlerinde 

çalı şanları n) olduğu ve buna ilişkin verilerin tutulamadı ğı  göz önünde bulundurulduğunda, 

bölgenin kayı t dı şı  istihdam yaratma performansı nı n görünenden biraz daha kötü olduğu 

söylenebilir. 

Temel istihdam göstergelerinde son bir yı lda yaşanan yüzde değişim Türkiye ile 

karşı laştı rmalı  bir şekilde incelendiğinde, Konya’da sigortalı  çalı şan sayı sı nı n yüzde 7, 

Türkiye’de ise yüzde 5 oranı nda arttı ğı  görülmektedir. İ lde kadı nları n işgücüne katı lı m 

oranı  Türkiye geneline göre daha geride olsa da, Konya’da kadı n sigortalı  çalı şan sayı sı  

son bir yı lda, Türkiye’dekine göre daha hı zlı  artmı ştı r. İ lde, Türkiye’deki genel görnüme 

benzer bir şekilde esnaf ve çiftçi sayı sı  azalı rken, kamu personeli sayı sı  artmı ştı r (Tablo 

23). 

Tablo 23 İlin Ekonomik Göstergeleri  
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Tablo 24, Konya’nı n temel finansal göstergelerdeki durumunu göstermektedir. Buna göre; 

2012-2013 döneminde Konya’da açı lan yeni şirket sayı sı  yüzde 15, kapanan şirket sayı sı  

ise yüzde 6 oranı nda artmı ştı r. Söz konusu oranlar Türkiye genelinde ise sı rası yla, yüzde 

25 artı ş ve yüzde 6 azalı ş şeklinde gerçekleşmiştir. 2014 yı lı  Eylül ayı  sonu itibariyle 

Konya’da yaklaşı k 32 bin TL’lik karşı lı ksı z çek kaydedilmiştir.  Mevduatı n krediye 

dönme oranı  Konya’da 2014 yı lı  Haziran ayı  sonu itibariyle yüzde 187 düzeyinde iken, bu 

oran Türkiye’nin genelinde geçerli olan oranı n oldukça üzerindedir. BDDK verileri 

incelendiğinde, Konya’daki toplam mevduatı n 2014 yı lı  Haziran sonu itibariyle, bir önceki 

yı lı n aynı  ayı na göre yüzde 16 oranı nda arttı ğı  ve bu artı şı n Türkiye genelindeki artı ş ile 

aynı  düzeyde olduğu görülmüştür.  

Bunları n yanı  sı ra Konya’nı n ithalat ve ihracat rakamları ndaki yüzde değişmelerin, 

Türkiye ortalaması ndan daha iyi olduğu görülmektedir. Türkiye’de ihracat 2014 yı lı  

Ağustos ayı  sonu itibariyle, bir önceki yı lı n aynı  ayı na göre yüzde 6 artarken, söz konusu 

oran Konya için yüzde 16 seviyesinde gerçekleşmiştir. İ thalatta aynı  dönemde yaşanan artı ş 

ise Konya için yüzde 7 olmuştur. Türkiye’nin bu dönemki ithalat rakamları nda ise negatif 

yönlü bir değişim gözlenmiştir. 
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Tablo 24 Finansal göstergeler ve Dış Ticaret Göstergeleri 

 

 

V. KTO FAALİYETLERİ 

 

Stratejik Plan çalı şması nı n ikinci kı smı nda,  oda faaliyetleri servis bazı nda incelenmiş ve 

servislerin faaliyetleri önceki yı lı n aynı  dönemine göre karşı laştı rı lmı ştı r. Servislere ait 

veriler değerlendirilmeden önce, servisin görev tanı mları  hakkı nda bilgiler verilmiş, birimin 

yaptı ğı  faaliyetlere ait bilgilendirmede bulunulmuştur. KTO’ nun yakı n ve uzun dönemli 

stratejileri kurumsal kapasite ve ilk bölümde analiz edilen ekosistem göz önünde 

bulundurularak gerçekleştirilecektir.  

 

1. KAYIT YAPTIRAN, Sİ LDİ REN VE FAAL ÜYE SAYILARI 

 

2006-2013 yı lları  arası nda Konya Ticaret Odası ’na kayı t yaptı ran firma sayı ları  ile 

yine aynı  yı llar arası nda kaydı  silinen firma sayı ları  Şekil.1’de verilmektedir.  



35 
 

35 
 

Veriler incelendiğinde; 2008 yı lı nda Türkiye’de de hissedilen küresel krizin etkileri 

kendisini göstermekte ve 2007’de 622 olan kayı t sildiren firma sayı sı , 2008’de %298’lik bir 

artı şla 2.481 gibi oldukça yüksek bir rakama ulaşmı ştı r. İ lerleyen yı llarda ise kayı t silinen 

firma rakamları  yı llı k ortalama 800-1000 aralı ğı nda seyretmektedir. 

KTO’ya kayı t yaptı ran firma sayı sı na bakı ldı ğı nda; 2006-2009 yı lları  arası nda 650’li 

rakamlar ortalaması  var iken, 2010’dan itibaren bir yükselişe geçildiği görülmüş ve 2013 

yı lı nda (2008 krizindeki açı lan firma sayı sı na oranla) %170’lik bir artı şla 1723 rakamı  

elde edilmiştir.

 

 

Şekil 7 Kayıt Yaptıran/Sildiren Firma Sayısı (2006-2013) 

 

2006-2013 yılları arasında kayıt yaptıran, kaydı silinen firmalar türlerine göre incelendiğinde 

ise Şekil.2 ve Şekil.3’deki sonuçlar elde edilmektedir.  
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Şekil 8 Türlerine Göre Kayıt Yaptıran Firma Sayısı (2006-2013) 

2013 yı lı  rakamları na göre; kayı t yaptı ran firma türlerinde şahı s, limited, anonim 

sıralaması var iken, kaydı silinen firmalarda da limited, şahıs ve anonim firmaları yer 

almaktadır.  

 

Şekil 9 Türlerine Göre Kaydı Silinen Firma Sayısı (2006-2013) 

 

Oda Sicil verileri ile “KTO Faal Üye Sayı sı ”na bakı ldı ğı nda; 2013 yı lı  başı nda 15.497 

olan faal üye sayı sı nı n, 2014 Ekim sonu itibarı yla %11,3 artı ş göstererek 17.252’ye 

yükseldiği görülmektedir. Faal üye sayı sı , iki yı llı k dönemde sadece 2013 Haziran ayı  

içerisinde azalmı ş, diğer 21 ay süresince sürekli bir artı ş göstermiştir. 
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Şekil 10 Faal Üye Sayısı (2013-2014 Ekim) 

 

 

KTO SERVİS FAALİYETLERİ 

Konya Ticaret Odasında, 11 farklı servis faaliyet göstermekte ve bu servislerde “tam gün 

süreli çalışan” 85 personel (Doktor, Oda Danışmanları ve Güvenlik görevlileri hariç) görev 

yapmaktadır. Bu servisler, genel sekreter ve genel sekreter yardımcısının denetiminde faaliyet 

göstermektedir.  

Personelin KTO’daki hizmet sürelerine bakı ldı ğı nda; %64,7’lik bir orana karşı lı k gelen 9 

yı l ve daha az süreli çalı şma süresi dikkati çekmektedir. 85 personelin 23’ü ise 15 ve üzeri 

yı ldı r KTO bünyesinde çalı şmaktadı rlar. Personel yaş ortalaması  ise 35,38’dir. Personelin 

%74,1’i 40 yaş ve altı  grupta yer almakta, dolayı sı yla Odanı n faaliyetlerinde genç ve orta 

yaş grup oranı nı n yüksekliği kendisini göstermektedir. 
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Şekil 11 KTO Personel Hizmet Süreleri 

 

Personelin 66’sı  erkek (%78), 19’u ise kadı ndı r (%22). 85 personelin 76’sı  evlidir ve 

toplamda 132 çocuk sahibidirler. Personelin %60’ı  (51 kişi) ‘Lisans’ veya ‘Yüksek Lisans’ 

derecesine sahiptir.  

 

Genel Sekreterlik 

 

Genel Sekreterlik, Yönetim Kuruluna destek olarak; Oda Tüzüğüne uygun biçimde Genel 

Sekreterlik ve Yönetim Kurulu üyeleri, Meclis, Komiteler ve tüm Servisler arası ndaki 

işbirliğini idare etmektedir. Departman ayrı ca, Yönetim Kurulu ve Meclis toplantı ları  

gündemini de takip etmekte ve kanun uyarı nca Oda adı na yetkili imza kullanmaktadı r. 

Odanı n idari işlerini, iç çalı şmaları nı  ve yazı  işlerini düzenlemek, yönetmek, KTO 

organları nı n (Yönetim Kurulu, Meclis, Disiplin Kurulu ve Meslek Komiteleri) toplantı  

tutanakları nı  düzenlemek, hâzirun cetveli ve devam çizelgelerini tutmak, organlarca alı nan 

kararları  takip etmek ve sonuçlandı rmak, Genel Sekreterlik makamı nı n görev alanları  

arası ndadı r.  

Genel Sekreterlik ayrı ca; oda personelinin çalı şmaları nı  denetlemekte, aylı k mizan, bütçe 

ile ilgili diğer tabloları  ve re’sen yapı lan harcamaları  yönetim kurulu onayı na sunarak 

harcamalar hakkı nda yönetim kurulunu bilgilendirmekte ve yönetim kurulunca kendisine 

devredilen yetkileri kullanarak Odanı n verimli ve etkin bir şekilde işleyişini sağlamaktadı r.  
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Personel, Yazı İşleri ve Bilgi İşlem Servisi  

 

Bu servisin faaliyetleri; “İ dari Hizmetler” ve “ Bilgi İ şlem” olmak üzere iki başlı k altı nda 

incelenmiştir.   

İdari Hizmetler 

 

Servisin yaptı ğı  idari hizmetler aşağı daki şekilde listelenebilir: 

 Odanı n personel ihtiyacı nı  karşı lamak üzere gerekli duyuruları  yapmak, sı nav ve 

seçim işlemlerini organize etmek, 

 Personelin tayin, terfi, taltif, cezalandı rma, azil, izin, hastalı k ve devam işlerini takip 

etmek, işten çı kan veya çı karı lan personel hakkı nda resmi makamlara verilecek 

bildirgeleri hazı rlayı p vermek, 

 Personelin şahsi sicil ve sağlı k dosyaları nı  tutmak ve muhafaza etmek, vakı f senedi 

ile ilgili muamelelerini yapmak, 

 Maaş, fazla mesai, harcı rah, ikramiye vb. ile huzur hakkı  bordroları nı  düzenlemek, 

 Odaya gelen evrakları , elektronik ortamda veya ilgili evrak kayı t defterine 

kaydederek, ilgililere ve ilgili servislere göndermek ve dosyalamak, 

 Odaca re’sen ve cevaben yazı lan yazı ları  kaydederek, ilgililere göndermek ve 

dosyalamak, 

 Meclis ve Yönetim Kurulu toplantı ları  için hazı rlı k çalı şması  yapmak, 

 Yı llı k ihtiyaç ve mübayaa programı nı  hazı rlayı p Genel Sekreterliğe sunmak, 

 Oda için lüzumlu eşya ve kı rtasiyeyi satı n almak ve dağı tmak,  

 Odanı n posta ve kargo hizmetlerini yürütmek, 

 Demirbaşları n tescilini yapmak, kayı tları nı  tutmak,  

 Oda ve demirbaşları n arı za giderilmesi ve tamirat işleriyle uğraşmak, hizmet 

araçları nı n servis ve bakı m işlerini takip etmek, 

 Odanı n temizlik işlerini yürütmek, hizmetlilerin çalı şmaları  ile meşgul olmak, 

yemekhane işlerinin yürütülmesini sağlamak, 

 Toplantı , temsil programları  ve ziyaretleri organize etmek, program öncesi mekân ve 

ikram hazı rlı kları nı  yürütmek. 

KTO Personel Servisi tarafı ndan 2013 ve 2014 yı lları nda yapı lan yazı şma adetleri Şekil.4 

ve 5’de verilmiştir. 2013 yı lı  gelen evrak ortalaması  1.739, 2014 yı lı  ilk on ay ortalaması  
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ise 1.015 olarak gerçekleşmiştir. Giden evrak kayı t sayı sı  açı sı ndan; 2013 yı lı nda 1.145 

evrak ortalaması na ulaşı lı r iken, 2014 yı lı  ilk on ayı nda 1.021 rakamı  elde edilmiştir. 

 

 

Şekil 12 Gelen Evrak 
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Şekil 13 Giden Evrak 

Odamı z bünyesinde birçok salon bulunmaktadı r. Bu salonları n bir kı smı  sadece Oda 

ihtiyaçları  için kullanı lı rken bir diğer kı smı  da kurum dı şı na tahsis edilmektedir. Kurumda 

bulunan salonlar ise şu şekildedir:  

 Konferans Salonu (330 kişilik),  

 Meclis Salonu (127 kişilik),  

 Vİ P Salonu (25 kişilik),  

 Yönetim Kurulu Toplantı  Salonu (25 kişilik),  

 Brifing Salonu (50 kişilik) ve  

 Meslek Komiteleri Toplantı  Salonu (10 kişilik).  

Ağı rlı klı  olarak bu salonları n 3’ü (Meclis, Konferans, Vİ P) kurum dı şı na tahsis 

edilmektedir. Tahsis edilen salonları n aylı k tahsisat durumuna bakı ldı ğı nda; ağı rlı klı  

olarak ilkbahar ve yı lsonuna doğru bir yoğunluğun olduğu görülmektedir. Özellikle, 2014 

yı lı nda Ramazan’a denk gelen Temmuz ayı , salon tahsisatı ndaki düşüşte kendini 

göstermektedir. 2014 yı lı  Temmuz ayı nda toplamda 1 kez salon tahsis edilirken, 2013 

yı lı nda bu rakam 13 olarak gerçekleşmiştir. 2013 yı lı  Ekim ayı nda 21 kez salon tahsisatı  

yapı lı rken 2014 yı lı nda bu rakam 14’te kalmı ştı r. 
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Şekil 14 Salon Tahsis Durumu 

 

 

Tahsis edilen salonları mı zda ağı rlı ğı  konferans salonu oluşturmaktadı r. Konferans 

salonunun toplam içerisindeki oranı  2013 yı lı nda %79 iken, bu oran 2014 yı lı  ilk on 

ayı nda %83’e yükselmiştir. Diğer salonları n payları nda ise bir önceki yı la göre düşüş 

görülmektedir. Meclis ve Vİ P Salonları  2013 yı lı nda %10’lar düzeyinde bir paya sahipken 

2014 yı lı nı n ilk on ayı nda %8-9’a gerilemiştir.  

 

Şekil 15 Salon Tahsis Durumu 
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Bilgi İşlem 

 

Bilgi İ şlem kı smı nda ise Odanı n ihtiyaç duyduğu her türlü bilgi ve bilişim teknolojisinin 

sürdürülmesi ve güncellenmesi sağlanmakta, Oda’nı n üye veri tabanı  yönetilmekte ve KTO 

web sayfası nı  güncellemeleri yapı lmaktadı r. 

Odamı z web sayfası nı n tı klanma oranları na bakı ldı ğı nda 2014 yı lı nı n 2013’e nazaran 

daha istikrarlı  bir seyir izlediği görülmektedir. 2013 yı lı nda web tı klanma oranı  Mayı s 

ayı na kadar yükseliş gösterirken Mayı s-Ağustos döneminde düşüş göstermiştir. 2013 

yı lı nı n Ağustos ayı ndan itibaren tekrar yükseliş eğilimine girdiği görülmektedir. 2014 

yı lı na bakı ldı ğı nda ise ilk on ay içerisinde aşı rı  bir dalgalanma görülmemektedir.  

2013 yı lı nda oda web sitesinin en fazla tı klandı ğı  ay, Mayı s ayı  olmuştur. Mayı s ayı nda 

Odamı z web sitesi 137.913 adet tı klanmı ştı r. 2014 yı lı nda en fazla tı klanan aya 

bakı ldı ğı nda ise Ocak ayı  öne çı kmaktadı r. Ocak ayı nda Oda web sitesi 96.452 adet 

tı klanmı ştı r.  

 

Şekil 16 WEB Tı klanma Oranları  

 

Odamı zda “İ nternet Üzerinden Aidat Ödeme” faaliyeti ilk başladı ğı  dönem, online ödeme 

%4 seviyesinde iken; takip eden yı llarda bu oran %25’lere yükselmiştir. Odamı z web sitesi 

üzerinden, “komite, NACE kodu, firma türü, ticaret ve/veya oda sicil no” gibi kı staslar ile 
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üye listemizden arama yapı larak üyelerimizin istenen bilgilerine ulaşı labilmektedir. Yine 

web sitesi üzerinden “Üye Vergi Bilgi Kontrolü” sağlanabilmekte  

İç Ticaret Servisi 

 

Odamı z iç ticaret servisinin temel görevleri şu şekildedir: Üreticiler için kapasite/ekspertiz 

raporu, nakliye araçları  için K belgeleri, iş makinası  tescili, yerliliği gösteren yerli/Türk 

malı  belgesi, fatura tasdiki, imalatta yeterlilik, fiili sarfiyat belgesi, mücbir sebep belgesi, 

sigortacı lara yönelik sigorta acenteciliği uygunluk belgesi, sigorta eksperliği, sigortacı lı k 

asgari fiziki şartlar tetkiki, teftiş raporu hazı rlamak. Bu servis ayrı ca, bina, makine, inşaat, 

imalat ve donanı m alanları ndaki taleplerin kayı tları nı , güncel değeri belirlemek amacı yla 

tutmaktadı r. 

İ ç ticaret servisi faaliyetleri, belirli gruplara ayrı larak değerlendirilmiştir. Bu gruplar; K 

belgesi, K belgesi taşı t kartı , kapasite raporu, rayiç fiyat tespiti, iş makinası  tescil, diğer 

(eksper raporu, sigorta işlemleri, yerli malı , imalatta yeterlilik belgesi, fiili tüketim belgesi, 

istihbarat) sı ralanmaktadı r. 

2014 yı lı  ilk 4 ayı nda K Belgesi işlemleri, ticaret odaları  tarafı ndan verilemediği için 

yapı lamamı ş; Mayı s ayı  itibarı yla ilgili işlemler tekrar Odamı z tarafı ndan yapı lmaya 

başlanmı ştı r. 

İ ç ticaret biriminin faaliyetlerinin %90’ı nı  K Belgesi ve K belgesi taşı t kartı  

oluşturmaktadı r. 2013 yı lı  ilk on ayı nda iç ticaret birimi tarafı ndan verilen 12.928 adet 

belgenin 10.490’ı   (%81,1) K belgesi taşı t kartı dı r. Benzer şekilde; 2014 yı lı  ilk on ayı nda 

verilen 5.878 adet belgenin 3.604’’ü (%61,3) K belgesi taşı t kartı dı r. İ ç ticaret servisi 

faaliyetlerinde toplam içerisindeki payı nı  en çok artı ran kalem “Rayiç Fiyat Tespiti” (%49 

artı şla) olmuştur. 2013 yı lı nda toplam işlemlerin %2,4’ünü oluşturan rayiç fiyat tespit 

işlemi, 2014 yı lı nı n aynı  döneminde %8’lik paya ulaşmı ştı r.   
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Şekil 17  İç Ticaret Faaliyetleri 

 

Dış Ticaret Servisi 

 

Bu Servisin temel görevleri: ATR, EUR 1 ve Form A belgelerini tasdik etmek, Menşei 

Belgelerini incelemek ve tasdik etmek, ATA Karnesi vermek, fatura, anlaşma, vb. gibi 

ihracata ilişkin belgeleri incelemek ve tasdik etmektir. Servis, periyodik olarak ihracat 

raporları na ilişkin bilgi, ihracata ilişkin karşı laştı rmalı  istatistikî veri ve ihracat yapı lan 

ülke ve ihracat ürünleri temelinde firmaları n ihracat oranları na ilişkin araştı rma 

yayı nlamaktadı r. Ayrı ca servis bünyesinde uluslararası  nakliye firmaları nı n kullandı ğı  

TIR karnelerinin dağı tı mı  ve kontrolü yapı lmaktadı r.  

Dı ş ticaret servisi faaliyetleri, belirli gruplara ayrı larak değerlendirilmiştir. İ hracat Belgeleri 

tasdiki ile Sayı sal takograf kartı  işlemleri ayrı  bir başlı k olarak yer almaktadı r. Diğer 

gruplar ise şu şekilde sı ralanmaktadı r: 

1) Dolaşı m belgeleri: ATR Belgesi, Menşe-i Belgesi, EURO-1 Belgesi, Form A, ATA 

Karnesi, Onay Belgesi ve EuroMed Belgesi. 

2) Tı r Karneleri: 4’lü AB TIR, 4’lü TIR, 6’lı  TIR, 14’lü TIR, 20’li TIR, TIR Karne 

Tasdik ve Kayı p TIR Karne, 

3) Dijital Takograf: Karayolu araçları nı n hareketinin ve sürücülerinin belli çalı şma 

sürelerinin detayları nı  otomatik olarak gösteren cihaz AB mevzuatı na göre 

takı lmak zorundadı r.  
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4) Diğer: Taşı t Onay Belgesi, Diğer Ticari ve Sı nai Belgeler, Referans Mektubu, Ülke 

ve Diğer Raporlar, Ekspertiz Raporu, Gezi Kitapçı ğı , Evrak Sureti Onayı  ve 

Takdim Mektubu. 

 

2014 yı lı  ilk on ayı nda dı ş ticaret servisi işlemlerinde ağı rlı ğı  %33,6’lİ k payı  ile 

“Dolaşı m Belgeleri” almaktadı r. Bunun ardı ndan ise sı rası yla “İ hracat Belge Tasdiki” 

(%31,5) ve “TIR Karneleri” (%29,6) gelmektedir. Bir önceki yı lı n aynı  dönemine 

bakı ldı ğı nda ise, servis faaliyetlerindeki ağı rlı ğı  “TIR Karneleri” (%41,2) almaktadı r. 

Servis faaliyetlerindeki ağı rlı ğı n TIR karnelerinden Dolaşı m belgelerine kayması ndaki 

başlı ca neden; TIR karneleri bir önceki yı la göre %24 oranı nda azalı rken dolaşı m 

belgelerinin %25 oranı nda artı ş göstermesidir.  

Şekil 18  Dış Ticaret Faaliyetleri 

 

Servis ayrı ca KTO üyelerinin sektörleri ile ilgili fuarları  takip etme, yurtdı şı  fuarları  

üyelere duyurma ve gelen talepler doğrultusunda fuar ziyaret organizasyonu da 

gerçekleştirmektedir.  

2013 yı lı  tamamı nda, Dı ş Ticaret Servisi tarafı ndan 6 farklı  yurtdı şı  fuar organizasyonu 

yapı lmı ş, 2014 yı lı  ilk on ayı nda 8 fuar programı  düzenlenmiştir. 2013 yı lı nda yapı lan 

fuarlara toplam 133 firma katı lı rken 2014 yı lı  ilk on ayı nda düzenlenen fuarlara toplamda 

145 firma katı lı m göstermiştir.  

Yurtdı şı  fuarları  haricinde 2013 yı lı nda ikili iş görüşmeleri yapmak üzere Kazakistan, 

Kı rgı zistan ve Almanya’ya yapı lan programlara toplamda 43 üye firma katı lı m 
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göstermiştir. 2014 yı lı  ilk on ayı nda ise yapı lan fuar harici organizasyonlara 77 üye 

firmamı z katı lı m göstermiştir. 

Tablo 25 Dış Ticaret Servisi 2014 Fuar Organizasyonları 

S. Tür Sektör Tarih Yer 
Katı lı mcı  

Sayı sı  

1 Fuar Sı hhi Tesisat 
201

3 
Mart Almanya 12 

2 Fuar Elektrikçiler 
201

3 
Nisan İ talya 29 

3 Fuar İ nşaat 
201

3 
Nisan Almanya 33 

4 
İ kili İ ş 

Görüşmeleri 
Tarı m 

201

3 
Mayı s 

Kazakista

n 

Kı rgı zist

an 

21 

5 
İ kili İ ş 

Görüşmeleri 
Ayakkabı  

201

3 
Haziran Almanya 22 

6 Fuar Metal 
201

3 
Eylül Almanya 21 

7 Fuar Gı da 
201

3 
Ekim Almanya 15 

8 Fuar Medikal 
201

3 
Kası m Almanya 23 

9 Fuar Medikal 
201

4 
Ocak B.A.E. 12 

1

0 
Fuar Zücaciye 

201

4 
Şubat Almanya 12 
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1

1 
Fuar Gı da 

201

4 
Şubat B.A.E. 32 

1

2 
Fuar Sarraf 

201

4 
Şubat 

Hong 

Kong 
14 

1

3 
Fuar Aydı nlatma 

201

4 
Mart Almanya 27 

1

4 

İ kili İ ş 

Görüşmeleri 
Karı şı k 

201

4 
Mayı s Türkiye 77 

1

5 
Fuar Ambalaj ve Makine 

201

4 
Mayı s Almanya 21 

1

6 
Heyet 

İ ran Gümrük 

Bakanlı ğı  

201

4 

Temmu

z 
Türkiye 11 

1

7 
Heyet 

Şeker Pancarı  ve 

Tarı m Makineleri 

201

4 

Ağusto

s 

Kı rgı zist

an 
16 

 

Odamı z tarafı ndan yapı lan yurtdı şı  fuarlara bakı ldı ğı nda ağı rlı ğı n Almanya fuarları  

olduğu görülmektedir. 2013 yı lı  başı nda bu yana kadar düzenlenen yurtdı şı  fuarlara 

katı lı mcı  sayı sı  açı sı ndan bakı ldı ğı nda; ilk sı rada 33 katı lı mcı  sayı sı  ile “Almanya 

İ nşaat Fuarı ” gelmektedir. Fuar, 2013 yı lı  Nisan ayı nda yapı lmı ştı r. Bu fuardan sonra 

sı rası yla; Dubai Gı da Fuarı , İ talya Elektrik Fuarı , Almanya Aydı nlatma ve Medikal 

fuarları  gelmektedir.  

Tablo 26 Yurtdışı Fuarlar Katılım Sayısı – İlk Beş Ülke 

 

Sı ra Sektör Yı l Ay Ülke Katı lı m Sayı sı  

1 İ nşaat 2013 Nisan Almanya 33 

2 Gı da 2014 Şubat B.A.E. 32 
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3 Elektrik 2013 Nisan İ talya 29 

4 Aydı nlatma 2014 Mart Almanya 27 

5 Medikal 2013 Kası m Almanya 23 

 

Odamı za birçok ülkeden yabancı  heyet ziyaretleri yapı lmaktadı r. Bunlardan bazı ları  

doğrudan Odamı z vası tası yla organize edilirken, bazı ları nda ise doğrudan ülkelerin ilgili 

heyetlerinin talebi ile organize edilmektedir. 2013 yı lı  başı ndan bugüne en fazla katı lı m 

gösterilen heyet ziyareti Aşağı  Saksonya ziyareti olmuştur. Programa 77 kişi katı lı m 

göstermiştir. Bu programı n ardı ndan en fazla katı lı m gösterilen program 59 katı lı mcı  

sayı sı  ile Tunus Yatı rı m Ajansı  işbirliğinde gerçekleştirilen “Tunus Ülke Tanı tı mı  ve 

Ticari İ şbirliği Toplantı sı ” olmuştur.  

 

 

 

 

Tablo 27 Gelen Heyetler 

 

Heyet Adı  Ay Yı l Katı lı mcı lar 
Üye 

Sayı sı  

Kı rgı zistan Tarı m Makineleri 

Sektörü İ ş Birliği Toplantı sı  

Ocak 2013 Atalı k Grubun Yetkilileri-

Kı rgı zistan Ayı l Bankası  Genel 

Müdür Yardı mcı sı  

35 

Dubaı -Sharjah  Serbest Bölgesi 

Ticari Fı rsat Avantajları  
Şubat 2013 

Hamriyah Serbest Bölgesi 

Yetkilileri 
50 

Baden- Württemberg Eyaleti 

Ekonomi Bakanlı ğı  
Mart 2013 

Konya Ekonomi Bölgesi 

Tanı tı mı   
25 
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Ticaret Odası  Ve Deik İ şbirliği 

İ le Afrika Tanı tı m Günleri 
Nisan 2013 

Doğu Afrika (Sudan, Tanzanya, 

Kenya, Etiyopya, Uganda, 

Ruanda)  

45 

Vietnam Ticaret Ateşesi 

Ziyareti Ve “İ ki Ülke Arası nda 

Ticari İ lişkiler” 

Haziran 2013 

Vietnam Ticaret Ofisinde görevli 

Ticaret Müşaviri ve Ticaret 

Ateşesi 

20 

Azerbaycan’da İ ş ve Yatı rı m 

Olanakları  Toplantı sı  
Temmuz 2013 

Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara 

Büyükelçisi ve Türk-Azerbaycan 

İ ş Konseyi Başkanı  

35 

Hindistan Tanı tı m Toplantı sı  Kası m 2013 
Ekonomi Bakanlı ğı  Hindistan 

ülke masası  uzmanı   
4 

Ticaret Odası  Ve Tunus 

Yatı rı m Ajansı  
Aralı k 2013 

 “Tunus Ülke Tanı tı mı  Ve Ticari 

İ şbirliği Toplantı sı ”  
59 

Konya-Fas Ticaret İ ş Birliği Aralı k 2013 
Fas Ülkesinin tanı tı mı  ve iş 

birliği  
52 

Konya Gı da, Tarı m Ve 

Hayvancı lı k İ l Müdürlüğü 
Ocak 2014 İ stişare Toplantı sı   31 

Konya-Brezilya Ticaret Iş 

Birliği Toplantı sı  
Şubat 2014 

Brezilya Büyükelçiliği Ticaret 

Bölümü Başkanı  
53 

Aşağı  Saksonya Heyeti ve İ kili 

İ ş Görüşmeleri 
Mayı s 2014 

Almanya Federal Cumhuriyeti 

Aşağı  Saksonya Eyaleti 

Başbakanı  Stephan WEIL, 

Hannover Belediye Başkanı , 

Milletvekilleri ve beraberinde iş 

adamları   

77 

İ ran Gümrük İ daresi Heyeti Temmuz 2014 Gümrük 11 

Kı rgı zistan Şeker Pancarı  

Sektörel  ve Eğitim Ziyareti  
Ağustos 2014 Kı rgı zistan Şeker Pancarı  

Sektörü ve Tarı m Makinelerine 

16 
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yönelik eğitim ziyaretler ve 

işbirliği toplantı ları  

 

Oda Sicil Servisi 

 

Bu servisin temel görevleri, 5174 sayı lı  Türkiye Odalar ve Borsalar Kanunu gereği kayı t 

olması  gereken gerçek ve tüzel kişilerin odaya kayı t işlemlerinin gerçekleştirilmesi, kayı tlı  

üyelerin talebi doğrultusunda veya yasaları n verdiği yetkiler kapsamı nda terkin işlemlerinin 

gerçekleştirilmesidir.  

 Bu görevlere bağlı  olarak üye firmaları n derece, ünvan, faaliyet, ortaklı k, Nace kodu, vergi 

numarası , sermaye yapı sı , adres, e-mail ve diğer iletişim bilgilerinde meydana gelen 

değişiklikler sürekli olarak izlenmekte, tüm firmaları n kayı t, terkin ve diğer durum 

değişikliklerine ilişkin veriler üye sicil defterinde, sicil dosyası nda ve elektronik ortamda 

takip edilmektedir. 

Talep edilmesi halinde üye firmaları n sicil bilgilerine göre Türkçe ve yabancı  dilde Oda Sicil 

Kayı t Sureti, Faaliyet Belgesi ile Ticari İ kametgâh Belgesi, Müteahhitlik Yapı  Sicil Belgesi 

gibi belgeler düzenlenerek talep sahiplerine verilmektedir. Ayrı ca istek olması  halinde üye 

sicil dosyaları ndan talep edilen belgelerin onaylı  suretleri ilgili kişi ya da kurumlar ile 

paylaşı lmaktadı r. Oda Sicil Servisi, onaylı  suret şeklinde verilen evrakları n yanı  sı ra 

kalfalı k ve ustalı k belgelendirme işlemleri, çı raklı k eğitimi kayı t işlemleri ve Bağ-Kur 

işlemleri için gerekli olan formları n firmaları n sicil bilgilerine göre incelenerek onay 

işlemlerini gerçekleştirmektedir. 
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Şekil 19 Oda Sicil Faaliyetleri (Aylık) 

 

 

Bu işlemlerin dı şı nda 5174 sayı lı  Türkiye Odalar ve Boslar Birliği Kanunu ile Oda 

Muamelat Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri çerçevesinde her yı l, gerekli yasal 

yükümlülükleri yerine getirmeyen üyelerin askı ya alma işlemleri ile meclis kararı yla resen 

terkin işlemleri yine Oda Sicil Servisi tarafı ndan gerçekleştirilmektedir. 
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Diğer taraftan Odamız web sitesinde yer alan “Üyelerimize indirim sağlayan kuruluşlar” ve 

“Online belge talebi” modülleri Oda Sicil Servisi tarafından yönetilmektedir. 

 

Şekil 20 Oda Sicil Faaliyetleri (Yıllık) 

 

 

Oda Sicil Servisi yukarı da ifade edilen hizmetlerle birlikte yapmı ş olduğu çalı şmalar 

kapsamı nda:  

2013 yı lı nda, 

 3.759 şahı s firması nı n T.C. kimlik numaraları  kontrol edilmiş ve sistemde 

bulunmayan kimlik numaraları  tespit edilerek sisteme işlenmiştir. 

 354 yedek meslek komitesi üyemizin iletişim bilgileri sistem üzerinde 

güncellenmiştir. 

 39. Meslek grubunda yer alan 153 üyemizin iletişim bilgileri güncellenmiştir. 

 Odamı za kaydı  bulunmayan firma şubelerinin tespitine yönelik başlatı lmı ş olan 

Çalı şma kapsamı nda 16.269 faal üyemiz 2012 vergi dairesi kayı tları na göre 

taranmı ştı r. Tarama neticesinde 2.152 kayı tlı  üyemizin odamı za kayı tlı  olmayan 

3.368 şubesi olduğu tespit edilmiştir. 

2014 yı lı nda; 
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 Oda sicil servisi arşivinde yapı lan düzenleme çalı şmaları  kapsamı nda yaklaşı k 

45.000 sicil dosyası  elden geçirilmiştir. 

 Yapı lan çalı şmalar neticesinde tespit edilen 480 firmaya ait cep telefon numarası  

sisteme işlenmiştir.  

 Bilgi işlem birimi ile birlikte Odamı za yeni kayı t olan üyelerimizin Odamı z web 

sitesinde yayı nlandı ğı   “KTO’ nun Yeni Üyeleri” başlı ğı nda bir bölüm 

oluşturulmuştur. 

 Yapı lan incelemeler neticesinde, bulunduğu meslek grupları na uygun olmadı ğı  

tespit edilen 23 nace koduna ilişkin değişikliklerin yapı lması na yönelik gerekli 

onayları n alı nması  ile birlikte 184 üyemizin meslek grubu değişikliği sistem 

üzerinden gerçekleştirilmiş ve değişiklikler üyelerimize tebliğ edilmiştir. 

 Daha önce üye kimlik kartı  verilmemiş olduğu tespit edilen 122 meclis üyemiz için 

“Meclis Üyesi” kimlik kartı  hazı rlanmı ştı r.  

 Yapı lan incelemeler esnası nda nace sı nı flama kodları na eklenmiş olan 12 yeni nace 

kodunun olduğu tespit edilmiştir. 

 Başlatı lan güncelleme çalı şmaları  çerçevesinde nevi değişikliği nedeniyle vergi 

numarası nı n değişmiş olduğu tespit edilen 127 üyemizden 113’ünün vergi numaları  

tespit edilerek sisteme işlenmiştir.  

 Durumu faal ve askı da olmak üzere sistemde vergi numarası  olmadı ğı  tespit edilen 

649 üyemizden 580’inin vergi numarası  tespit edilerek sisteme işlenmiştir. 

Ticaret Sicil Servisi 

 

Ticaret sicil servisinin görevlerini kı saca 4 ana başlı kta toplamak mümkündür.  

1) Tescil: Bir hak doğuran, doğmuş hakkı n yapı sı nı /içeriğini değiştiren veya 

kazanı lmı ş bir hakkı  ortadan kaldı ran işlem tescildir. Tescil işlemi de kendi 

içerisinde 5’e ayrı lmaktadı r: Kuruluş tescili, tadil, tasfiye-terkin, işletme rehinleri, 

Mersis sistemi.  

2) Belge Verme: Sicil tasdiknamesi, taşı nmazı  tasarruf belgesi (yetki belgesi), merkez 

nakli, şube açı lması , sicil dosyası ndaki evrakları n onayı , şirket ortaklı k yapı sı nı  

gösterir belge, iflas-konkordato belgesinin verilmesi olarak sı ralanabilir.  

3) Bilgilendirme: Tescil edilmiş tüm vakı aları n ihtiyacı  olan tüm kurum, kuruluş ve 

şahı slara verilmesidir.  
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4) Arşiv Hizmeti Verme: Tüm işlemler dosya ve dijital ortamda arşivlenmektedir.  

5) Diğer: Belirli periyotlarda bildirim yükümlülüğü olan kurumlara bildirim yapma, tescil 

olan olguları n Ticaret Sicil Gazetesinde yayı nlanması nı  sağlamak, Konya Ticaret 

Mahkemelerinin çek zayi durumları na ilişkin ilanlara aracı lı k etmek, şirket ve 

kooperatiflerin taraf olduğu mahkemelere katı lmak ve ilgili yazı şmaları  yapmak, 

Tescil öncesinde unvan sorgulaması  yapmak olarak sı ralanmaktadı r.  

Ticaret sicil servisi faaliyetleri de belge hizmetleri, tescil işlemleri, yazı şmalar ve Mersis 

olarak ayrı lmaktadı r. Belge hizmetleri içerisinde, ortaklı k teyit, ihale durum belgesi, yetki 

belgesi, ticaret sicil tasdiknamesi, evrak suret onayı , 111. Madde (merkez nakli), 120. Madde 

(şube tescili) ve iflas-konkordato belgesi yer almaktadı r. Tescil işlemleri içerisinde ise 

kuruluş ve terk işlemleri yer almaktadı r.  

Ticaret sicil işlemleri içerisinde “Belge Hizmetleri”, ana hizmet kalemini oluşturmaktadı r. 

2013 yı lı  ilk on ayı nda 20.932 adet belge hizmeti verilirken, 2014 yı lı nı n aynı  döneminde 

bu rakam %12 artı ş göstererek 23.438 olarak gerçekleşmiştir. 2014 yı lı  ilk on ayı  itibariyle 

bakı ldı ğı nda servis faaliyetlerinin %52’sini üç işlem karşı lamaktadı r. Bunlar; evrak suret 

onayı , ticaret sicil tasdiknamesi ve yetki belgesidir.  

 

Şekil 21 Ticaret Sicil Faaliyetleri 

 

 

Meslek Komiteleri Servisi 

 

20.932 

1.981 

8.589 

0 

23.438 

2.976 

10.364 

225 
0

10.000

20.000

30.000

Belge Hiz. Tescil İşlemleri Yazışmalar Mersis

Şekil 15. Ticaret Sicil Faaliyetleri 2013 Ocak-Ekim 2014 Ocak-Ekim



56 
 

56 
 

Servis, Mesleki Komitelerin aylı k toplantı ları nı  organize etmekte ve bu toplantı ları n 

tutanakları nı  tutmaktadı r. Meslek komitelerinde sektörel bazda kararlar alı narak ilgili 

kurumlarla yazı şma yapı lmaktadı r. 2013 yı lı nda servis bünyesinde 108 yazı şma 

yapı lı rken 2014 yı lı nı n ilk 10 ayı nda 120 yazı şma gerçekleştirilmiştir. Bu da bize meslek 

komitelerinin daha fazla kurum ve kuruluşla irtibata geçtiği ve karar sayı ları nı n 

çoğaldı ğı nı  göstermektedir.  

Bu servis, Yönetim Kuruluna çözüm ve öneriler sunarak mesleklerin güçlendirilmesi için 

çalı şı r. Ayrı ca, üye talepleri doğrultusunda ulusal fuar gezilerini organize eder. 

2013 yı lı  başı ndan bu yana uygulanan yurtiçi fuarları na Odamı z tarafı ndan ortalama 1 

otobüs kaldı rı lmı ştı r. 21 fuar içerisinde 6 fuara iki otobüs Konyalı  işadamları  

götürülmüştür.  

 

 

Tablo 28 Yurtiçi Fuarlar 

S.N. Fuar Adı  Fuar Tarihi 
Katı lı mcı  

Sayı sı  

1 Gelinlik, Damatlı k ve Abiye Giyim Fuarı  15 Şubat 2013 87 

2 Win Faz 2 Elektrik, Hidrolik, Lojistik 15 Mart 2014 90 

3 
İ stanbul Kapı  2013 5.Uluslararası  Kapı , Kepenk, Kilit, 

Panel, Pano, Bölme Sistem ve Aksesuarları  Fuarı  
15 Mart 2013 87 

4 Win Faz 2 elektirik, hidrolik, lojistik 15 Mart 2013 90 

5 LABTEK 2013 / ESPOMED 2013 5 Nisan 2014 88 

6 
Automechanika İ stanbul 7. Uluslararası  Otomotiv 

Üretim, Dağı tı m ve Tamir Fuarı  
23 Mart 2013 82 

7 36. Yapı  Fuarı  13 Nisan 2013 90 

8 Evteks 19. İ stanbul Ev tekstil fuarı  25 Nisan 2013 42 
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9 24. Züchex Fuarı  
18 Mayı s 

2013 
44 

10 9.Uluslararası  LED & LED Aydı nlatma Fuarı  20 Eylül 2013 45 

11 Fespa Eurasia Baskrı  Teknolojileri 27 Eylül 2013 39 

12 İ ntermob (Ağaç İ şleme Makineleri) 4 Ekim 2013 39 

13 
37.İ stanbul Uluslararası  Mücevherat, Saat ve 

Malzemeleri Fuarı  
4 Ekim 2013 45 

14 CeBit 2013 5 Ekim 2013 40 

15 
Plast Eurasia İ stanbul 2013 23. Uluslararası  İ stanbul 

Plastik Endüstrisi Fuarı  
25 Ekim 2013 45 

16 8. Gelinlik, Damatlı k ve Abiye Giyim Fuarı  22 Ocak 2014 45 

17 İ stanbul Pencere 2014 15. Uluslararası  Pencere Fuarı  12 Mart 2014 46 

18 15. Enerji, Elektrik ve Elektronik Teknolojileri Fuarı  19 Mart 2014 45 

19 
İ stanbul Jewelry Show Mart 2014 38. İ stanbul 

Uluslararası  Mücevherat, Saat ve Malzemeleri Fuarı  
20 Mart 2014 90 

20 Automechanica İ stanbul 2014 10 Nisan 2014 50 

21 

24. Uluslararası  Konfeksiyon Makineleri, Nakı ş 

Makineleri, Konfeksiyon Yan Sanayi ve Aksesuarları  

Fuarı  

24 Nisan 2014 46 

22 

ISK-SODEX 2014 Isı tma, Soğutma, Klima, 

Havalandı rma, Yalı tı m, Pompa, Vana, Tesisat, Su 

Arı tma, Havuz ve Güneş Enerji Sistemleri Fuarı  

7 Mayı s 2014 37 

23 EVTEKS 2014 20. İ stanbul Ev Tekstili Fuarı  
21 Mayı s 

2014 
46 

24 CEBİ T 2014 12 Eylül 2014 46 
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25 Ağaç İ şleme ve İ NTERMOB 2014 26 Eylül 2014 46 

26 MAKTEK Avrasya 2014 07 Ekim 2014 88 

 

Odamı z, meslek komitelerinde kayı tlı  tüm üyelerin sektörlerine ilişkin sorunları nı  ve 

çözüm önerilerini ele almak amacı yla istişare toplantı ları  düzenlemeye başlamı ştı r. 2014 

yı lı  itibariyle başlanan bu toplantı lar, 70 Meslek Komitesi için gerçekleştirilecek ve böylece 

tüm üyelerimizin sektörleriyle ve Odamı zla ilgili ilgili görüş ve önerileri alı nacaktı r. 

İ stişare toplantı ları , 6 Şubat 2014’de başlamı ş ve Ekim sonuna kadar 21 toplantı da 22 

farklı  komite ile program gerçekleştirilmiştir. “ İ stişare Toplantı ları ”  sonucunda 

hazı rlanan Toplantı  Sonuç Raporları , KTO web sayfası ndan üyelerimize ulaştı rı lmaktadı r. 

 

 

 

 

 

Tablo 29 Teyide Göre İstişare Toplantıları Katılım Yüzdeleri 
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Muhasebe Servisi 

 

Bu servisin temel görevleri; Odanı n parasal ve muhasebe işlemlerini ilgili mevzuat 

dairesinde yürüterek, resmi defterlerin tutulması , mizan, bilanço ve bütçenin hazı rlanması , 

üyelerin kayı t ücreti, yı llı k aidat ve munzam aidatları nı n tahakkuk ve tahsilatı  ile diğer 

belge ve işlem bedellerinin tahsilatı , oda personelinin maaş ve diğer sosyal yardı mları nı n 

(sağlı k, doğum, ikramiye, harcı rah) ödenmesi, bunlarla ilgili muhtasar, sigorta, işsizlik 

sigortası  gibi ödemelerin yapı lması , günlük ve aylı k nakit akı şı nı n yaparak nakit 

fazlası nı  çeşitli finansal araçlar kullanarak en iyi şekilde değerlendirilmesini sağlamaktı r.  

2014 yı lı  bütçe programı nda öngörülen toplam gelirimiz 19.250.000 TL’dir. 2014 Ekim 

sonu itibariyle Odamı z taslak gelirlerinin %63,41’inin gerçekleştiği görülmektedir.  

Odamı z gelirlerinin %57,4’ünü yı llı k aidat ve munzam aidatları  oluşturmaktadı r. 2014 

Ekim sonu itibarı yla odamı zı n öngörülen yı llı k aidat gelirinin %63,75’i gerçekleştiği 

görülmektedir. Munzam aidatları na bakı ldı ğı nda ise aynı  dönemde %77,56’sı nı n ilk on 

ayda gerçekleştiği görülmektedir.  

2014 yı lı  bütçe programı nda öngörülen toplam giderimiz 19.250.000 TL’dir. 2014 Ekim 

sonu itibariyle Odamı z taslak giderlerinin %55,50’sinin gerçekleştiği görülmektedir.  

Odamı z giderlerinin %68,7’sini personel giderleri ile sabit kı ymet yatı rı mları  

oluşturmaktadı r. 2014 Ekim sonu itibarı yla, odamı zı n öngörülen personel giderlerinin 

%83,12’sinin gerçekleştiği görülmektedir. Sabit kı ymet yatı rı mları na bakı ldı ğı nda ise 

aynı  dönemde gerçekleşme oranı  %50,80’inin ilk on ayda gerçekleştiği görülmektedir.  

 

Tablo 30 Gelir Tipli Bütçe Durum Analizi Raporu 

 

GELİ R Tİ PLİ  BÜTÇE DURUM ANALİ Zİ  RAPORU 

Bütçe 

Kodu 
Bütçe Adı  

Ayrı lan 

Bütçe 

Miktarı  

Toplam 

Gerçekleşen 
Kalan % 

101. KAYIT ÜCRETİ  900.000 820.100 79.900 91,12% 
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102. YILLIK Aİ DAT 5.525.000 3.520.751 2.004.249 63,72% 

103. YILLIK MUNZAM Aİ DAT 4.500.000 3.490.349 1.009.651 77,56% 

104. YAPILAN Hİ ZMET KARŞ. 

ALINAN ÜCRETLER 

1.777.507 1.598.655 178.852 89,94% 

105. BELGE BEDELLERİ  1.488.000 1.206.509 281.492 81,08% 

106. YAYIN GELİ RLERİ  5.991 0 5.991 0,00% 

107. BAĞIŞ VE YARDIMLAR 10.000 0 10.000 0,00% 

108. PARA CEZALARI 1 0 1 0,00% 

109. TIR KARNELERİ  0 0 0   

110. Mİ Sİ L ZAMLARI 0 0 0   

111. FAİ Z GELİ RLERİ  450.000 346.022 103.978 76,89% 

112. Kİ RA GELİ RLERİ  2.000.000 290.306 1.709.694 14,52% 

113. KAMBİ YO GELİ RLERİ  5.000 0 5.000 0,00% 

114. MENKUL KIYMET SATIŞ 

GELİ RLERİ  

1.000 0 1.000 0,00% 

115. Fİ NANSMAN GELİ RLERİ  0 0 0   

116. TARİ FE TASDİ K ÜCRETİ  2.500 825 1.675 33,00% 

117. ŞUBE TEMSİ LCİ Lİ K 

GELİ RLERİ  

1 0 1 0,00% 

118. SAİ R GELİ RLER 2.585.000 932.569 1.652.431 36,08% 

  Toplam : 19.250.000 12.206.085 7.043.915 63,41% 
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Tablo 31 Gelir Tipli Bütçe Durum Analizi Raporu 

 

Gİ DER Tİ PLİ  BÜTÇE DURUM ANALİ Zİ  RAPORU 

Bütçe 

Kodu 
Bütçe Adı  

Ayrı lan 

Bütçe 

Miktarı  

Toplam 

Gerçekleşen 
Kalan % 

201. PERSONEL Gİ DERLERİ  4.400.000 3.657.387 742.613 83,12% 

202. HUZUR HAKKI Gİ DERLERİ  127.000 52.509 74.491 41,35% 

203. GENEL YÖNETİ M 

Gİ DERLERİ  

488.000 356.226 131.774 73,00% 

204. SEYAHAT VE YOL 

Gİ DERLERİ  

166.000 71.299 94.701 42,95% 

205. EĞİ Tİ M VE FUAR 

Gİ DERLERİ  

330.000 262.678 67.322 79,60% 

206. BASIN VE YAYIN 

Gİ DERLERİ  

425.000 146.280 278.720 34,42% 

207. BAĞIŞ VE YARDIMLAR 2.805.000 172.215 2.632.785 6,14% 

208. Bİ RLİ K Aİ DATI, KANUNİ  

Aİ DAT, PAY VE FONLAR 

1.913.545 1.208.310 705.235 63,15% 

209. DIŞARIDAN SAĞLANAN 

FAYDA VE Hİ ZMETLER 

1.141.000 983.748 157.252 86,22% 

210. VERGİ  RESİ M VE HARÇLAR 152.500 77.517 74.983 50,83% 

211. FAİ Z Gİ DERLERİ  5.000 1.194 3.806 23,89% 

212. Kİ RA Gİ DERLERİ  2 0 2 0,00% 

213. KAMBİ YO Gİ DERLERİ  10.000 0 10.000 0,00% 
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214. MENKUL KIYMET 

Gİ DERLERİ  

0 0 0   

215. Fİ NANSMAN Gİ DERLERİ  6.000 0 6.000 0,00% 

216. SABİ T KIYMET 

YATIRIMLARI 

7.261.003 3.688.586 3.572.417 50,80% 

217. ŞUBE VE TEMSİ LCİ Lİ K 

Gİ DERLERİ  

10.000 0 10.000 0,00% 

218. SAİ R Gİ DERLER 9.950 6.422 3.528 64,55% 

 

Toplam: 19.250.000 10.684.373 8.565.627 55,50% 

 

Ekonomik Araştırmalar Ve Proje Müdürlüğü 

 

Bu müdürlük temelde üç alanda faaliyet göstermektedir: Ekonomik Araştı rmalar, Eğitim ve 

Organizasyon/Proje.  

Bu kapsamda EKAP Müdürlüğünün temel görevleri; Dünya, Konya ve Türkiye ekonomisi 

hakkı nda araştı rmalar yapmak, yı llı k ekonomik değerlendirme raporu ve yı llı k Oda 

Faaliyet Raporu hazı rlamak, ekonomik faaliyetlerle ilgili, Odayı  ve/veya üyelerini 

ilgilendiren konularda araştı rma yapmak ve bilgi vermek, Konya ili dâhilinde piyasa 

konjonktürünü belirlemek amacı yla veri toplamak, analiz etmek ve aylı k olarak  “Konya İ li 

Ekonomik Göstergeleri” raporunu hazı rlamak, Konya’daki sektörleri analiz etmek ve sektör 

raporları  hazı rlamak, Odamı za gelen ve üyelerimizi doğrudan ilgilendiren konularda 

Odamı z görüşünü hazı rlamak ve ilgili mercilere göndermek, Odamı z adı na proje 

hazı rlamak ve yürütmek, üyeleri ilgilendiren konularla ilgili eğitim, seminer, panel ve 

konferanslar düzenlemek, Konya Ekonomi Ödülleri programı nı  organize etmek, 

Akreditasyon ve Kalite Sistemlerine yönelik gerekli süreçleri oluşturmak ve uygulamaktı r. 

2014 yı lı nı n ilk on ayı nda 63 organizasyon yapı lmı ştı r. 2014 yı lı nı n ilk on ayı nda 

yapı lan organizasyon adedi, 2013 yı lı na göre %32’lik bir artı şla, 2013 yı lı  tamamı nı  (43) 

geride bı rakmı ştı r.  
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2013 yı lı nda 91 araştı rma ve bilgi raporu hazı rlanmı şken 2014 yı lı nı n ilk on ayı nda 81 

adet rapor hazı rlanmı ştı r. 2014 yı lı nı n tamamı nda 2013 yı lı nı  geçileceği görülmektedir.  

EKAP faaliyetlerine “Görüş Bildirimi” açı sı ndan bakı ldı ğı nda ise; 2013 yı lı nda 39 görüş 

hazı rlanı rken 2014 yı lı  ilk on ayı nda bu rakam 50 olarak gerçekleşmiştir.  

 

Şekil 22 EKAP Faaliyetler 

 

Not: 2013 yı lı  tüm yı lı  kapsarken, 2014 yı lı  Ocak-Ekim dönemini kapsamaktadı r.  

Birçok kurum ve kuruluşun yaptı ğı  organizasyonlara Odamı z adı na EKAP Müdürlüğü 

personeli katı lmaktadı r. Bu durum, katı lı m durumuna göre organizasyon türlerinde de 

görülmektedir.  

Tablo 32 EKAP Servisinin Katıldığı Organizasyonlar 

 

Organizasyon 

  2013 2014 

Çalı ştay 2 2 

Eğitim 3 6 

Konferans 9 6 

Panel 3 3 

Seminer 10 6 

Toplantı  16 40 
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Toplam 43 63 

 

 

Özel Kalem Servisi 

 

Oda yönetim kurulu üyelerimiz Odamı z adı na birçok faaliyete katı lı m göstermektedir. 2013 

başı ndan 2014 Ekim sonuna kadar geçen dönemde; yönetim kurulu üyelerimizin katı ldı ğı  

faaliyetlere aylar itibariyle bakı ldı ğı nda; en fazla faaliyet 30 programla 2013 Kası m ayı nda 

gerçekleşmiştir. 2014 yı lı na gelindiğinde ise en fazla katı lı m Nisan ayı nda 

gerçekleşmiştir. Yönetim kurulu üyelerimiz 2014 Nisan ayı nda toplamda 36 programa Oda 

adı na katı lı m göstermiştir.  

 

Tablo 33 Aylar itibariyle Yönetim Kurulu Faaliyetleri 

 

Ay 2013 2014 Ay 2013 2014 

Ocak 10 21 Temmuz 15 11 

Şubat 13 23 Ağustos 8 10 

Mart 24 23 Eylül 17 25 

Nisan 14 36 Ekim 22 25 

Mayı s 9 31 Kası m 30   

Haziran 19 24 Aralı k 23   

 

Oda yönetim kurulumuzun faaliyetleri de gruplandı rı larak değerlendirmeye alı nmı ştı r. Bu 

gruplar şu şekilde sı ralanmaktadı r:  

 Tören    : Kutlama, bayramlaşma, açı lı ş, tören, 

 Program   : Akşam yemeği, iftar, program, yemek, 
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 Toplantı    : Bası n, çalı ştay, forum, konferans, panel, seminer, 

toplantı , 

 Uluslararası  Program : Fuar ve yabancı  heyet ziyaretleri, 

 Ziyaret    : Odamı za gelen veya Odamı zı n yaptı ğı  makam 

ziyaretleri, 

 Kurumsal Toplantı  : Genel kurul, istişare toplantı sı , komite, komisyon, kurul, 

TOBB, ilgili kurum yönetim kurulları . 

Oda yönetim kurulumuzun katı ldı ğı  programlara “türleri” açı sı ndan bakı ldı ğı nda ise, 

ağı rlı ğı  kurumsal toplantı ları n aldı ğı  görülmektedir. 2014 yı lı nda katı lı m sağlanan 

programları n %57,5’ini kurumsal toplantı lar oluşturmaktadı r.  

 

 

Şekil 23 Yönetim Kurulu Faaliyetleri 

 

Basın ve Halkla İlişkiler Servisi 

 

Servis, Odanı n toplantı , fuar ve seminer gibi teşvikleri hakkı nda bilgilendirme yapmak 

suretiyle Oda ve yerel-ulusal bası n arası ndaki ilişkiyi sürdürmektedir. Bu şube ayrı ca, 

üyeleri Oda faaliyetlerine ilişkin bilgilendirmekte ve Oda bası n konferansları  hazı rlamakta 

ve bası n duyuruları nı  hazı rlamaktadı r. Servis ayrı ca Odanı n bası m ve yayı n görevlerini 

yürütmektedir. 
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Bası n servisi faaliyetlerinde ağı rlı ğı  “bası n bültenleri” ile “konuşma metinleri” almaktadı r. 

2014 yı lı  ilk dokuz ayı nda 33 bası n bülteni, 29 konuşma metni hazı rlanmı ştı r. Bu iki 

kalem toplam işlemlerin %66’sı nı  oluşturmaktadı r.  

Tablo 34 . Basın Faaliyetleri 

 

  2013 2014 (İ lk 8 Ay) 

Bası n Bültenleri 83 33 

Radyo-TV Programları  28 16 

Yayı nlar 30 15 

Konuşma Metinleri 47 29 

Toplam 188 93 
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 VI. DURUM ANALİZİ 

 Konya Ticaret Odası Kurum İçi  GZFT Analizi 

 

Konya Ticaret Odası olarak, Türkiye’deki birçok odanın yapamadığı bir çalışmayı gerçekleştirmiş ve bütün birimleriyle tek tek SWOT 

analizi yapmıştır. Objektif bir şekilde kurumsallaşmayı daha üst seviyelere çekmek amacıyla büyük bir özveriyle hazırlanan bu analizler, 

KTO’nun gelecek planlaması için atılmış büyük bir adımdır. 

Servis GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER FIRSATLAR TEHDİTLER 
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 Tecrübeli çalışanlar,  

 Yeterli malzeme ve donanım,  

 Disiplinli periyodik çalışma,  

 Zengin arşiv 

 Yetiştirilecek elemanların 

olmaması 

 Yeni İpekyolu Dergisi’nin 12.500 

tiraja sahip olması 

 Yerel ve ulusal basında çıkan 

olumsuz haberler 
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 Eğitimli ve Tecrübeli Kadro 

 Değişime ve yeni uygulamalara hızlı uyum 

 Sorunlara hızlı çözüm bulma 

 Servis personelinin tüm servis işlerini 

yapabilmesi 

 Servis yöneticileri ve personel arasındaki 

iletişim güçlü olması 

  Yapılan faaliyetlerle ihracata 

teşvik edilmesi 

 Dış Ticarette yaşanan sorunların 

çözülmesi  

 Dış ticarette sektörle ilgili bilgi 

edinilmesi  

 Çeşitli kurum ve kuruluşların 

yurtdışı taleplerinin duyurulması 

 Kanun ve mevzuatların 

değişmesiyle yaptığımız bazı 

hizmetlerin kurumlara da 

verilmesi 

Servis GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER FIRSATLAR TEHDİTLER 

E
k

o
n

o
m

ik
 A

r
a
şt

ır
m

a
la

r
 v

e
 P

ro
je

 M
ü

d
. 

 Birimin ihtiyaçlarına uygun nitelikli personel 

 Personelin öğrenmeye açık ve istekli olması 

 Personel arasında etkin iletişim ve takım 

çalışması 

 Uygun çalışma ortamı 

 Farklı konularda uzmanlaşma  

 Görevlerin hızlı ve eksiksiz yerine getirilmesi 

 Dünya, Türkiye ve Konya gündeminin güncel 

takibi 

 Birimin temel görevi olmayan 

faaliyetlerin (SMS, etiket, arama, 

tebrik kartları vb.) birim 

personelinin zamanını alması ve 

asıl işlerine konsantre olmasını 

engellemesi 

 İş yükünün zaman zaman eşit 

dağıtılamaması 

 Personelin eğitim ve seminerlerle 

kendini geliştirme fırsatı  

 Oda yönetiminin gerçekleştirilen 

faaliyet ve projelere desteği ve 

teşviki 

 Birim personelinin proje 

hazırlama ve yürütme 

kapasitesinin artması 

 Son anda gelişen işler nedeniyle 

etkin planlama yapılamaması 

 Yönetime bağlı olarak 

çalışmanın hata kabul etmemesi 

 Dönemsel iş yoğunluğu 

nedeniyle asli görevlerin 

zamanında yapılamaması 

 Aylık yapılan anketler için 

anketör bulunamaması 
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 Dava ve icra dosyası takiplerinde gerekli 

özenin gösterilmesi sonucunda, süreç dava 

aşamasına ulaşmadan konuların çözülmesi 

 Konuların çok çeşitlilik arz 

etmesi ve bu konularda araştırma 

süresinin bazen yeterli olmaması 

  Konuların zamanında ve tam 

aktarılmaması nedeniyle dava 

aşamasına gelmeden çözüme 

ulaştırılabilecek konularda 

gecikilmesi,  

 Tam ve eksiksiz bilgi akışının 

ve iletişimin sağlanamaması 

Servis GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER FIRSATLAR TEHDİTLER 
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 Üye memnuniyeti öncelikli imkânlar 

dâhilinde titiz ve disiplinli çalışma 

 3 personelle haftada bir sektör istişare 

toplantısı düzenleyip, bu toplantılarda 

üyelerimizden gelen sorunları ilgili mercilere 

iletme 

 3 personelle çalışılmasından 

dolayı servis olarak verdiğimiz 

hizmetlerde bazı noktaların 

gözden kaçması  

 Haftada bir yapılan sektör istişare 

toplantılarına katılan üyelerimize 

servisimizi tanıtma şansı bulması.  

 Yaptığımız istişare toplantılarına 

Oda Başkanı’nın iştirak etmesi ve 

çalışmalarımızı yakından takip 

etmesi.  

 Meslek Komitesi toplantılarına 

ve Meslek Komiteleri İstişare 

toplantılarına yeterli katılımın 

olmaması. 
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 Parasal problemlerin çözümlenebilmesi 

becerisinin yüksek olması 

 Personelin kanun ve mevzuata hakim olması 

 Kalifiye eleman eksikliği, 

yetersiz kadro 

 Üye sayısı fazla olduğu için 

üyelere ulaşma sıkıntısı nedeniyle 

tahsilatın güçleşmesi 

 Muhasebe programı açısından 

yetersiz yazılım.  

 Servislerle entegrasyon eksikliği 

  Mevzuattan kaynaklı sıkıntılar 

(Askı işlemleri) 

Ö
z
el

 K
a
le

m
 

 Başkanla, diğer birim ve bireyler arasında 

      tampon bölge oluşturmak. 

  Çeşitli meslek gruplarından 

önemli şahsiyetleri yakından 

tanıma fırsatının olması. 

 Güven ve gizliliğin 

sağlanamaması, işlemlerin 

programlanamaması, 

programlarla ilgili gerekli 

tedbirlerin yapılmaması. 

Servis GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER FIRSATLAR TEHDİTLER 
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 Kullanım fırsatı verilen teknoloji en üst 

düzeyde kullanılmaktadır.       

  Oldukça düzenli bir şekilde çalışan arşivleme 

sistemi oldukça geniş bilgi arşivinin 

oluşmasını sağlamıştır.     

 Sistemli çalışmanın zaman planlamasını 

kolaylaştırması 

 Verilen hizmetlerde ve 

uygulamalarda eş zamanlı olarak 

hem kamu hem de üye yararının 

gözetilmek zorunda olması. 

 Her türlü talebe imkanlar 

dahilinde cevap vermeyi prensip 

kabul etmiş olan bir Yönetim 

Kurulu ile çalışılması. 

 Türkiye'nin sayılı büyük 

odalarından biri olan KTO'da 

hizmet verilmesi. 

 Sürekli değişen mevzuatlar 

nedeniyle kişisel bilgilerin 

güncellenmesinde eksikliklerin 

söz konusu olması. 

 Aynı işlem için birden çok 

mevzuatın aynı anda 

uygulanması nedeniyle hata 

yapma olasılığının artması.                                              

 Yapılan tüm işlemler açısından 

Türkiye geneli ticaret ve sanayi 

odaları arasında uygulama 

tekliğinin olmaması. 
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 Ticaret sicil servisinin yapmış olduğu her işin 

kanun ve yönetmeliğe göre yapılıyor olması  

 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı adına hizmet 

veriyor olması  

 Personelin adli durumlarda devlet 

memurlarının haklarına sahip olması 

 Vatandaşlardan oda bünyesinde 

yer aldığı için oda yönetiminin 

emriyle iş yapıyormuş gibi yanlış 

algının oluşması 

 Adli durumlarda devlet memuru 

gibi olup bunun haricinde bu 

haklara haiz olmaması. 

  Sistem elektronik ortamda ve 

bilişim üzerinden yürüdüğünden 

internet hizmetlerinin olmadığı 

anlarda işin durması 

 İş yükünün fazla olması ve her 

geçen gün daha da artması, 

 Vatandaşlardaki psikolojik kötü 

düşüncenin her daim olması 

Servis GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER FIRSATLAR TEHDİTLER 
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 Servis tarafından yürütülen işlerin eksiksiz ve 

zamanında yapılması. 

 Servisteki personel arasında uyum olması. 

 

 Yapılan faaliyetlerin bir çoğunda 

önemli katkısı olmasına rağmen 

bu durumun personelin geneli 

tarafından yeterince bilinmemesi. 

 Personelin geneli tarafından 

servisin yaptığı işlerin “küçük 

işler” gibi telakki edilmesi. 

 Statik çalışmayı sevmeyen 

personelin görev yapabileceği iş 

ortamının olması. 

 Servise ait önemli evrakların 

dijital kopyasının olmaması 

nedeniyle, yangın ve tabi 

afetlerde bu evrakların 

tamamen/kısmen zarar 

görmesinin neden olabileceği 

bilgi kaybı ve buna bağlı 

yaşanabilecek hukuki ve idari 

sorunlar. 
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 Yeni teknolojileri takip eden ve gelişmeye 

açık, bilgiye önem veren, çalışmaları ile diğer 

oda/borsaların dikkatini çeken, yaptığı 

yazılımlar ile diğer oda/borsalar tarafından 

görüşlerine başvurulan insan kaynağına sahip 

olması. 

 Ülke genelinde yer alan oda ve borsaların 

içinde AB desteği ile ilk elektronik arşiv 

projesini kuran birim olması.  

 Sorunlar karşısında çalışanların davranışlarını 

izleyerek ihtiyaç duyulan yazılımları tespit 

edip bu yazılımları üretebilmesi. 

 Bilgi Hizmet binamıza elektrik 

trafosunun yakın olması akımın 

fazla gelmesine neden 

olmaktadır.  

 KTO tüm birimlerini kapsayacak 

Güç Kaynağı olamadığından 

hizmetlerde aksamalar 

yaşanmaktadır.  

 

 Oluşabilecek bilişim alt yapı ve 

donanım arızalarına anında 

müdahale ederek çözüme 

ulaştırabilen insan kaynağına 

sahip olması. 

 Mesleki yeterliliğe sahip 

çalışanlar sayesinde diğer 

oda/borsalara göre bilişim 

altyapısına harcanan masraflar en 

aza indirilmektedir.  

 Servise Tam donanımlı bir 

Sistem Odasına sahip olmadığı 

için yangın, su, duman vb. 

risklerle karşı karşıyadır. 

 Sistem odasında haber verici 

sensörler bulunmadığı için 

mesai harici olası yangın, su 

baskını vb. durumlarda tarifi zor 

durumlarla karşılaşılabilme 

ihtimali.  
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Paydaş  Analizi 

 

Konya Ticaret Odası , Konya’daki ticaret kümesinin temsilcisi olması  sebebiyle, yerel, ulusal 

ve uluslararası  pek çok tarafla dolaylı  ve doğrudan ilişki içerisindedir. KTO, mevcut hizmet 

ve yetkinlilik çı tası nı  aşmayı  hedefleyen yapı sı  sayesinde temsilci sı fatı nı  aşan pek çok 

faaliyete proaktif olarak imza atmaktadı r.  Yapı lan analiz sonucu KTO’ nun ana paydaşları  

ve etkileşim düzeyleri aşağı da belirtilmiştir: 
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VII. KONYA TİCARET ODASI KURUMSAL VE BÖLGESEL STRATEJİSİ 
 

Kurumsal  Hedefler  

KTO’ nun Misyon ve Vizyonu  

 

Misyon, kuruluş amaçlarının toplamını ifade eder.  Kurumun hizmetlerinin nasıl, kimler için, 

ne zaman sunulduğunu ve sunulacağını açıklar nitelikte olmalıdır. Bu nedenle özellikle Oda 

ve Borsacılık faaliyetleri için misyon ve vizyon en önemli performans kriteri olarak 

tanımlanabilir.  

Bu bağlamda KTO’ nun Misyonu, bölgesinde üyeleri adına yerel kalkınmanın önde gelen 

aktörleri arasında yer alarak, bölgenin ekonomik, beşeri ve soysal kalkınmasına en üst 

düzeyde katkı veren  meslek kuruluşu olmaktır. 

Vizyon ise kuruluş amacı doğrultusunda ulaşılmak istenen hedefler bütünüdür. KTO’ nun  

Vizyonu kuruluş amacı doğrultusunda üyelerine sunduğu kaliteli hizmet ve proaktif rolü 

sayesinde üye beklentisinin üzerine çıkan ve üyelerin ulusal ve uluslar arası platformda 

başarılarında pay sahibi olmaktır.  

 

Hedef 1- İç Kontrol Sisteminin Kurulması 

 

- Konya Ticaret Odası, Türkiye’ de tüm Sanayi, Ticaret Odaları ve borsalar arasında ilk 

olarak GRC ( Kurumsal Risk ve Uyum) yazılımını uygulamaya alarak KTO İç Konrol 

Sistemi’ni kurmak üzere faaliyetlere başlamıştır. Konya Ticaret Odası’ nın kurumsal 

yönetim kapasitesinin güçlendirilmesi, oda faaliyetlerinde performansın artırılması ve 

odanın risklerini daha iyi yönetebilmesi amacı ile bir iç kontrol sistemi oluşturulması 

planlanmıştır.  

-Dünya örnekleri incelendiğinde, İç Kontrol Sistemlerinin Ticaret Odaları başta olmak 

üzere pek çok sivil toplum kuruluşunda, paydaş memnuniyetinin artırılması amacı ile 

başarılı bir şekilde kullanıldığı görülmektedir. Esasen iç kontrol, ülkemizin AB üyelik 

hedefleri, şeffaflık ve hesap verebilirliğe yönelik gittikçe artan kamuoyu baskıları ve 

mevzuat da göz önünde bulundurulduğunda Odalar için bir zorunluluk haline 

gelmiştir.  

 

İç kontrol sisteminin oluşturulması ile KTO’ nun; 

- Faaliyetlerini etkin ve verimli yürütmesi, 

- Faaliyetlerini iç ve dış mevzuata uygun olarak sürdürmesi, 
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- Üretmekte olduğu tüm bilgi, belge, yayın ve raporların tam ve doğru olmasının 

sağlanması, 

- Varlıklarının korunması, 

- İş risklerinin her seviyede en doğru yöntemler ile yönetilmesi, 

- Stratejik ve operasyonel amaç ve hedeflerine ilişkin performansının etkin bir şekilde 

izlenmesi hedeflenmektedir.  

 

İç kontrol sistemi KTO Yönetim Kurulu’na Oda faaliyetlerini etkin bir şekilde takip 

edebilmek, faaliyetleri tehdit eden riskleri proaktif olarak yönetmek, risklere karşı 

gerekli tedbirleri alabilmek ve kurumsallaşmayı güçlendirmek imkanı verecektir. İç 

kontrol sistemi,  Oda paydaşlarının memnuniyetinin artırılması, oda itibarının 

korunması, yasal risklere karşı duyarlı olunması ve Oda mali yönetiminin etkinliğini 

de sağlayacaktır.  

 

KTO İç kontrol Sistemi, uluslararası standart ve modelleri baz alınarak, en iyi 

uygulamalar çerçevesinde oluşturulacaktır. İç kontrol sisteminin oluşturulması 

sırasında COSO İç Kontrol Modeli kullanılacaktır. Bu model, ülkemizde hakim ve 

genel kabul gören iç kontrol modelidir.  

 

KTO iç kontrol sisteminin oluşturulması esnasında, katılımcı bir metodoloji 

uygulanacak ve iç  kontrol sisteminin, her seviyede sahiplenilmesi sağlanacaktır. Bu amaçla, 

iç kontrol sistemini oluşturma projesinin koordinasyonu Ekonomik Araştırmalar ve Proje 

Müdürlüğü’nce yapılacak olmakla birlikte, tüm Birimlerden katılım ile bir proje ekibi 

oluşturulacak ve proje ekibi, konu ile ilgili oldukça kapsamlı bir eğitime tabi tutulacaktır.  

 

İç kontrol sisteminin, başta Yönetim Kurulu olmak üzere, her seviyede yönetici ve personele 

fayda sağlaması, rehberlik etmesi ve koruyucu olmasını teminen, tüm çalışmalar KIOS GRC 

adı verilen bir iç kontrol yazılım çözümü üzerinden yürütülecektir. İç kontrol sisteminin 

oluşturulması, yürütülmesi ve güncel tutulması açısından KIOS GRC çok önemli faydalar 

sağlayacaktır. KIOS GRC yazılımı ile sağlanacak faydalar aşağıda belirtilmiştir: 

 

 Oda iş süreçlerinin tespiti ve detaylı iş akışlarının oluşturulması, 

 İş akışlarının güncellenmesi, 

 Görev tanımlarının oluşturulması ve iş süreçleri ile ilişkilendirilmesi, 

 Herhangi bir iş sürecinde, iş akışında ya da iş adımında risklerin belirlenmesi ve 

verebilecekleri zararların tespiti, 

 Risklerin kontrol altına alınması için gerekli faaliyet ve eylemlerin tanımlanması ve 

takip edilebilmesi, 

 İş ve görev takibi yapılabilmesi, 

 Görev, yetki ve sorumlulukların tanımlanması ve güncel tutulması, 

 Yetki devirlerinin takibi, 
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 Hassas ve kritik süreç ve görevlerin ayrıca tanımlanması ve takibi, 

 Tüm faaliyetlerdeki risklerin raporlanması, izlenmesi ve bertaraf edilmesine yönelik 

tedbirlerin etkinliğinin tespiti, 

 Stratejik plana yönelik tüm çalışmaların arşivlenmesi, 

 Stratejik amaç ve hedeflere yönelik risklerin tespiti, 

 Stratejik amaç ve hedeflerin, iş süreçleri ile ilişkilendirilmesi, 

 Tüm paydaşlara yönelik her türlü anket çalışmasının yapılması ve sonuçlarının 

istatistiksel olarak raporlanması, 

 Kurumsal hafıza olarak işlev göstermesi, 

 Personelin iş ve işlemleri yürütürken, prosedürlere uygun, risklere duyarlı ve kontrol 

faaliyetlerini atlamadan çalışmalarının sağlanması. 

 

KIOS GRC yazılımı, KTO’ da uygulanacak COSO Modeli ile de birebir uyumludur. İç 

kontrol sistemi oluşturulurken, odanın tüm iş süreçleri analiz edilerek, mevcut iş akışları ve 

görev tanımları detaylı olarak tespit edilecek ve kayıt altına alınacaktır. Bu esnada, odanın 

tüm iş riskleri, stratejik, operasyonel, mali ve uygunluk kategorileri altında belirlenecek ve bu 

risklere karşı alınması gereken kontrol tedbirleri de ayrıntılı olarak tanımlanacaktır.  

Odanın iş risklerini tanımlaması, ölçmesi, kontrol faaliyetleri ile bu riskleri ortadan kaldırması 

ve risk iyileştirme eylemleri ile ek bazı kontrol faaliyetleri geliştirmesi, odanın kritik tüm 

verimlilik, darboğaz, hata, suiistimal ve performans sorunlarını teşhis ve tedavi etmeye 

yardımcı olacaktır. İç kontrol sistemi, soruları oluşmadan ya da ağırlaşmadan tanımlamak ve 

önlemek açısından, risk odaklı bir yaklaşım getirerek, amaç ve hedeflerden sapmaları 

önleyecektir. Bu bağlamda iç kontrol sistemi, hem koruyucu, hem de tedavi edici bir rol 

oynayacaktır.  

KTO’ da kurumsallaşma, stratejik yönetim ve süreç yönetiminin desteklenmesini sağlayacak 

olan iç kontrol sisteminin, oda bünyesinde başarı ile uygulanması ve faydalarının görülmesi 

sonrasında, iç kontrol konusunun TOBB Akreditasyon Sistemine dahil edilmesi ile iç 

kontrolün odalarda sahiplenilme ve uygulanma başarısı da artırılmış olacaktır. GRC 

yazılımıyla birlikte hali hazırda dijital platformda arşivlenmeyen pek çok süreç dijital 

platforma taşınacak ve Konya Ticaret Odası teknolojik yenilikleri çok daha yakından takip 

eden bir Oda olacaktır. 

Hedef 2- Performans Yönetim Sistemi Kurulması  

 

KTO,  İç Kontrol  Sistemi ve Performans Değerlendirme Kriterleri aracılığıyla; personel ve 

oda faaliyetlerinin verimliliğini arttırmayı, darboğazları belirlemeyi, riskleri önceden tespit 

etmeyi ve yüksek performansı ödüllendirirken, yeterli olmayan performans seviyeleri için 

iyileştirme programları yürütmeyi hedeflemektedir. Performans  yönetim sisteminin 360 

derece performans yönetimi üzerine kurulu biçimde tasarlanacaktır.  
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Hedef 3- Kıyaslama Çalışmalarının Yürütülmesi 

 

Konya Ticaret Odası, kıyaslama çalışmalarının iki ana hedef doğrultusunda yürütülmesi 

planlanmaktadır. İlki Konya’ nın Türkiye'de ve Dünya’da benzer ölçekteki ve benzer 

kaynaklara sahip olan kentlerin performansları ile karşılaştırılmasıdır. Diğer kıyaslama 

çalışmasının ise odacılık faaliyetleri üzerine yürütülmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda 

KTO’ nun mevcut altyapısına benzer yapıda Odalar seçilerek, KTO tarafından 

uygulanabilirliği olan iyi uygulama örnekleri tespit edilerek uygulanacaktır. Ticaret Odası 

hizmetlerinde her zaman çıtayı daha da yükseltmeyi hedefleyen KTO, benzer şekilde kendi 

bünyesindeki iyi uygulama örneklerinin diğer Odalar tarafından bilinirliğinin artırılmasını da 

hedeflemektedir. 

 

Bölgesel Hedefler 

Hedef 4 - Yerel Kalkınma Çalıştaylarının Gerçekleştirilmesi 

 

KTO yakın vadede bir kalkınma platformu kurulması için girişimler başlatacaktır.  Bu 

platformda bölgedeki ilgili kurumların ve başlıca sivil toplum örgütlerinin yer alması son 

derece önemlidir. Söz konusu platform, Konya sanayi, ticari ve ekonomik hayatının ve 

değerlendirmek, geri bildirimde bulunmak için düzenli olarak toplanacaktır. Bölgenin 

geleceğini tasarlanması ve kalkınma gündeminin içeriğini oluştururken,  öncelikle geçmiş 

deneyimler, mevcut durum ve gelişme eğilimlerinin analiz edilmesi hedeflenmektedir.  Bu 

amaçla, farklı analitik araçların kullanılmasıyla kapsamlı bir analiz çalışması yürütülecektir. 

Performans analizlerinin yapılması (nüfus, büyüme, ihracat, tarımsal üretim, sanayi üretimi, 

turizm göstergeleri, vergi istatistikleri, eğitim, sağlık vb. sosyo-ekonomik gelişmişlik 

göstergeleri). Hem son 10 yıldaki, hem de daha geniş bir zaman perspektifinde bölgedeki 

ekonomi performansın ve yapısal dönüşüm süreçlerinin analiz edilmesi platformun temel  

hedefleri arasındadır. Platform, bölgedeki başarı hikayelerinin tespit edilmesi ve incelenmesi  

(girişimcilik, yenilikçilik, farklı iş modelleri, varsa yabancı yatırımcıların tecrübeleri), politika 

düzleminin incelenmesi (Bölge Planı, Çevre Düzeni Planları; İmar Planları; yatırım ortamı, 

altyapı, güvenlik, finansmana erişim, arazi temini ile ilgili konulardaki kamu adımları), dış 

ekonomik çevre ve bağlantı düzeyi (connectivity) analizinin yapılması (bölgenin iktisadi 

olarak etkileşim içinde olduğu ve de olabileceği çevrenin tanımlanması ve bu bölgedeki 

ekonomik potansiyelin analiz edilmesi ve dış çevre ile bağlantıların nasıl kurulduğuna ve 

kurulabileceğine dair incelemelerin yapılması (fiziki altyapı, lojistik imkanları, bağlantılar ve 

network) , yaşam kalitesi analizinin yapılması (sosyal medya analizi, kentsel planlamaya 

yönelik saptamalar, etkinlikler, yeşil çevre, vb konuların araştırılması, medya analizi 

sonucunda kritik meselelerin haritalanması ve listelenmesi) görevlerini üstlenecektir. KTO’ 

nun kalkınma platformunu kurma amaçların biri de paydaşlarıyla olan iletişim ve 

koordinasyon bağını kuvvetli ve sürdürülebilir kılmaktır.  
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Hedef 5 - Girişimcilik ve Yenilikçilik Ekosisteminin Geliştirilmesi 

 

Girişimcilik ve Yenilikçilik Ekosistemini geliştirilmesi için; 

- Ankara gündemi: Bakanlıklar ve kamu kurumlarını merkezi düzeyde ilgilendiren 

adımlar ve - politik önerileri  

- Bölgesel gündem: TR-52 Bölgesinde başta MEVKA olmak üzere kamu kurumları 

tarafından atılması gereken adımlar   

- Yerel gündem: Konya ilindeki kurumların, özel sektörün ve sivil toplum örgütlerinin 

atması gereken adımlar ve somut proje önerileri  

- Sınır-ötesi gündem: Başta Doğru Avrupa ve Balkanlar coğrafyası olmak üzere, 

bölgenin iktisadi etkileşim içinde olduğu sınır-ötesi merkezlerdeki kurumlarla işbirliği 

içinde atılması gereken adımlar ve somut proje önerileri  dikkate alınacaktır.  

 

Hedef 6 - Konya Ticaret Odası Uluslararası Fuar Merkezi Aracılığıyla Fuar Kapasitesinin 

Arttırılması  

 

Konya, ekonomik ve sosyal alanda gün geçtikçe potansiyeli artmakta olan bir ildir. Artan bu 

potansiyel göz önünde bulundurularak uluslararası fuar merkezinin kapasitesi artırılmıştır. 

2014 yılı Mayıs ayında tamamlanan Konya Ticaret Odası Uluslararası Fuar Merkezi projesi 

ile fuar merkezinin, her biri 8.100 m² kapalı alana sahip toplamda 4 yeni hole kavuşması 

sağlanmıştır. Proje sonucunda Konya, 6 hol, 66.000 m² kapalı, 20.000 m² açık alanı ve 

toplamda 86.000 m² ile bugün Türkiye’nin 3. büyük, Anadolu’nun en büyük fuar merkezine 

sahip olmuştur. 

Şehrin 2023 vizyonunu gerçekleştirmek amacıyla Konya Ticaret Odası tarafından hayata 

geçirilen proje sadece fuar alanının fiziki yapılandırılması değil, 2023 yılında Konya’yı 

Türkiye’nin fuarcılık merkezi yapacak bir projedir. Projenin ilk aşaması olan Yeni Fuar 

Merkezi tamamlanmıştır. Projenin ikinci aşamasında ise 2015–2016 döneminde Konya’da 

düzenlenen marka fuarların sayısını artırmak için çalışmalar yürütülecektir. Böylelikle Konya, 

fuarcılık anlamında bir cazibe merkezi haline gelecektir. 

2015 yılında düzenlenecek Tarım Fuarı’nda 400 bin ziyaretçi hedeflenmektedir. Bu rakam ile 

Türkiye’nin en büyük üç ihtisas fuarından biri Konya’da düzenlenmiş olacaktır. 6 hole 

çıkarılan fuar merkeziyle birlikte 2016 yılından itibaren Konya’da en az 6 marka fuar 

düzenlenebilecektir. Makine, yapı, gıda, döküm ve hayvancılık fuarları da tarım fuarı gibi 

marka fuarlar haline gelecektir. 6 holü dolduracak her bir fuarın Konya ekonomisine katkısı 

30 milyon TL’dir. Hedeflerimizi gerçekleştirdiğimizde Konya gayri safi hasılasına yaklaşık 

180 milyon lira katkı sağlanacaktır. 
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Hedef 7- Konya Ticaret Odası Mesleki Eğitim Merkezi Güdümlü Projesi  

 

Mesleki Eğitim Merkezi Güdümlü Projesi’nin, bireylere mesleki nitelik kazandırmak ve 

nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak, mesleki eğitime özel sektörün yeterli ilgi ve hassasiyeti 

göstermesini sağlamak, mesleki eğitim konusundaki olumsuz toplum algısını değiştirmek, 

mesleki eğitim içeriğinin sürekli değişen işgücü ihtiyaçlarına göre güncellenmesi amaçlarıyla 

yürütülmesi hedeflenmektedir. Projenin hedef gruplarının başta Konya olmak üzere bölgede 

yer alan sanayi ve ticaret işletmeleri, işgücüne katılım sorunu yaşayanlar, vasıf ve eğitim 

eksiği olanlar ve işsizler olması hedeflenmektedir. Projenin nihai faydalanıcıları ise istihdam 

sorunu ile ilgilenen kurumlar (İŞKUR, MEB, Odalar, Üniversiteler, Yerel Yönetimler), özel 

sektör temsilcileri, meslek sahibi çalışanlar, vasıfsız İşçiler ve işsizler, istihdam piyasası, 

bölge ve ülke ekonomisi olacaktır. 

 

Hedef 8 - Konya İhracatı Geliştirme Merkezi  

 

Konya Ticaret Odası’nın Konya Mesleki Eğitim Merkezi Projesi’nin ardından orta vadede 

gerçekleştirmeyi planladığı projelerden birisi de Konya İhracatı Geliştirme Merkezi’dir.  

 

Bu projenin ilk aşaması olarak Konya İli İhracat Analizi Projesi gerçekleştirilmiş ve bu proje 

kapsamında ihracatçı firmalarımızın sorunları ve çözüm önerilerinin değerlendirileceği bir 

çalıştay gerçekleştirilmiştir. Bu çalıştay sonunda hazırlanan eylem planı Konya İhracatı 

Geliştirme Merkezi’nin temelini oluşturmuştur. 

 

Konya için son derece önem verilen İhracatı Geliştirme Merkezi bugüne kadar Konya Ticaret 

Odası olarak ihracatla ilgili yaptığımız çalışmaları tek çatı altına toplayarak programlı bir 

şekilde yürütülmesini sağlayacaktır. Konya İhracatı Geliştirme Merkezi’nde, Konya’daki 

firmalara ihracatla ilgili eğitim, danışmanlık, bilgilendirme, pazar araştırması, yurtdışı-yurtiçi 

ikili iş görüşmeleri, yurtdışı-yurtiçi fuar organizasyonları, gümrük işlemleri, lojistik 

hizmetleri, kanun ve yönetmeliklere yönelik görüş ve öneri getirme faaliyetleri yürütülecektir.  

 

Konya İhracatı Geliştirme Merkezi’nin, KTO Uluslararası Fuar Merkezi’nin yanında Konya 

Organize Sanayi Bölgesi’ne yakın bir yerde inşa edilmesi planlanmaktadır. Böylece Merkez 

ihracatçılar için ulaşılabilir bir yerde olacaktır. 
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VIII. İZLEME VE DEĞERLENDİRME  

 

Stratejik planda belirlenen amaç ve hedeflere ulaşılması için yapılacak birim faaliyetlerinin 

izlenmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonun sağlanması KTO nezdinde stratejik planın 

hazırlanmasıyla eş önemdedir. Bu kapsamda, stratejik plandaki yıllık hedeflerin strateji, proje 

ve planların hayata geçirilmesi, birimlerin yapmış oldukları faaliyetlerin yerel kalkınma ve 

stratejik plan hedefleri doğrultusunda ilerlediği KTO yönetimi tarafından takip edilecektir. 

KTO bünyesinde kurulacak İç Kontrol Sistemi de stratejik plan hedeflerini takip etmek 

amacıyla işleyecektir.  

 


